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كلمة مجلس األمناء
تشري بيانات تقرير التنمية البرشية لألمم املتحدة لسنة  2016إىل أن العامل العريب يستضيف  % 5من مجموع سكان العامل فقط ،ومع ذلك
فإنه ميدان لـ  % 68من مجموع الوفيات الناجمة عن النزاعات ،و 58%من الالجئني و 45%من الهجامت اإلرهابية .ومام ال شك فيه أن
األنظمة املستبدة والتدخل األجنبي من العوامل األساسية التي أدت إىل هذا الوضع الكاريث.
وترى الكرامة أن َت َط ُّلعها إىل عامل عريب يعيش فيه األفراد أحراراً تحت حامية القانون مسألة حيوية أكرث من أي وقت مىض .وكنا قد نبهنا إىل
أن التغيري الذي حمله الربيع العريب سنة  2011سيكون عسرياً ،وأثبتت األيام أن حلم شعوب املنطقة يف االنتقال السلمي إىل دولة القانون
مخاض صعب .فبدل االستجابة إىل تط ّلعات الشعوب ،ردت الحكومات العربية بعنف ولجأت إىل االختطافات واإلعدامات واملضايقات
القضائية والتعذيب ووسائل أخرى لثنيها عن مطالبها.
كانت حامية املدافعني عن حقوق اإلنسان واملطالبني باإلصالح يف هذا السياق تحدياً صعباً للكرامة .لكننا تشبثنا باسرتاتيجيتنا يف تعزيز
املجتمع املدين املحيل وحاميته ،وقمنا بدورنا يف الربط بني تلك املؤسسات وآليات األمم املتحدة لحقوق اإلنسانّ .إل ّأن فعالية هذه املقاربة
تطرح العديد من التساؤالت؛ فبينام الزالت بعض الحكومات ترفض التصديق عىل االتفاقيات األساسية لحقوق اإلنسان ،متتنع تلك التي
وقعت عليها عن احرتام االلتزامات الواردة فيها .ومع ذلك نحن مقتنعون بأن اآلليات األممية تبقى أهم وسيلة أمام الضحايا للمطالبة
بحقوقهم ألن عدالة بلدانهم يف أحسن األحوال غري فعالة ،إذا مل تكن وسيلة أخرى بيد الحكومات ملعاقبة األصوات املعارضة.
وليس غريبا أن تقوم بعض الحكومات العربية ،يف ظل صمت الدميوقراطيات الغربية إن مل يكن بدعم منها ،مبهاجمة تلك اآلليات وكل
املتعاونني معها .وكثريا ما يتعرض الضحايا وعائالتهم ومحاموهم لألعامل االنتقامية بسبب تعاونهم مع األمم املتحدة .وليست الكرامة مبنأى
عن الحمالت التشهريية التي تشنها تلك الدول للتشكيك يف عملها وتشويه سمعة من يلجأ إليها .إال أن مثل تلك االتهامات الرخيصة ال
تزيدنا إال إرصاراً وتشبثاً بعملنا يف تسليط الضوء عىل الظلم واالنتهاكات التي ترتكبها الحكومات ،والحديث باسم الذين كتمت أصواتهم.
هذه السنة قدّم فريقنا املتفاين املساعدة ملئات ضحايا االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان .كام قام قسمنا القانوين بإعداد وتقديم ستة
تقارير إىل هيئات األمم املتحدة املنشأة مبعاهدات ،وخمسة تقارير إىل مجلس حقوق اإلنسان يف إطار االستعراض الدوري الشامل ،باإلضافة
إىل ثالثة تقارير بشأن املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان يف الدول العربية يف إطار التحضري لتقييم نزاهتها واستقالليتها .وعالوة عىل ذلك
نرشت الكرامة تقريرين؛ األول عن املختفني قرسياً يف الجزائر وحق عائالتهم يف معرفة الحقيقة ،والثاين عن الحملة القمعية التي تشنها
سلطات السعودية عىل املدافعني عن حقوق اإلنسان .ورغم مواردنا املادّية والبرشية املحدودة والحواجز والهجامت املتكررة التي نواجهها
حققنا عدداً من اإلنجازات امللحوظة ،ونبقى آملني أن يثمر عملنا يف إحداث تغيريات إيجابية يف املنطقة.
وأخرياً ،نح ّيي الرجال والنساء الذين لوالهم ما كان لعملنا أن يكون ،ونثني كل يوم عىل شجاعتهم وتضحياتهم ومخاطرتهم بسالمتهم وأحيانا
بحياتهم للدفاع عن حقوق اإلنسان يف بلدانهم .ونشكر خرباء األمم املتحدة والعاملني باملفوضية السامية لحقوق اإلنسان عىل تعاونهم
الدائم واملثمر مع مؤسستنا.
مجلس أمناء الكرامة
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قاموس المصطلحات
مختصرات األمم المتحدة
CAT

		
CED

ICPPED

ICCPR

– لجنة مناهضة التعذيب

– اللجنة املعنية باالختفاء القرسي

– االتفاقية الدولية لحامية جميع األشخاص من االختفاء القرسي

– العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية

 – ICCPR-OP1الربوتوكول االختياري األول امللحق بالعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية

OPCAT

– الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب

GANHRI

– التحالف العاملي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان

		 SPT

– اللجنة الفرعية ملنع التعذيب

مصطلحات أخرى
				
مذكرة

 -رسالة موجهة من قبل الكرامة إىل أحد اإلجراءات الخاصة بشأن حالة فردية النتهاك حقوق اإلنسان

			
التقرير املوازي
				

 تقرير ،موجه إىل اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان أو لجنة مناهضة التعذيب أو اللجنة املعنية باالختفاءالقرسي ،يتناول معلومات بشأن تفعيل االتفاقيات من قبل الدول األطراف

			
تقرير املتابعة
				

 تقرير ،موجه إىل اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان أو لجنة مناهضة التعذيب أو اللجنة املعنية باالختفاءالقرسي ،يتناول معلومات بشأن تفعيل الدولة الطرف للتوصيات الصادرة عن إحدى الهيئات املذكورة

			
قامئة القضايا
				

 مساهمة يف قامئة القضايا واألسئلة التي يعدها خرباء اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان أو لجنة مناهضةالتعذيب أو اللجنة املعنية باالختفاء القرسي لطرحها عىل الدول األطراف استعدادا الستعراضها الدوري
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37

Others

11

HRCtee/CAT

45

CED

34

SRFPAA

33

SRCT

18

SRHRD

8

SRIJL

47

SRFRDX

82

SRT

17

SRSUMX

98

WGAD

126

WGEID

رفعت الكرامة خالل عام  2016ما مجموعه  556شكوى بشأن  315حالة فردية .ويبني الرسم البياين تفصيل الشكاوى حسب اآلليات .يرجى الرجوع إىل قاموس املصطلحات (صفحة  )4للتعرف عىل املخترصات.
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تعريف بالكرامة
عن الكرامة
المهمة
منظمة الكرامة مؤسسة سويرسية مستقلة للدفاع عن حقوق اإلنسان مقرها جنيف .تأسست سنة  2004للدفاع عن كل ضحايا االنتهاكات ،املهددين بالقتل
خارج نطاق القضاء واالختفاء القرسي والتعذيب واالعتقال التعسفي ،وإيصال أصواتهم إىل آليات حقوق اإلنسان الدولية .تعمل الكرامة من أجل عامل عريب ينعم
فيه كل األفراد بالعدل والحرية تحت حامية القانون.

الهيكلة
ُسجلت الكرامة كمؤسسة سويرسية سنة  ،2007وتتألف من مجلس أمناء ومجلس استشاري وفريق متم ّرس متعدّد الثقافات.
مجلس األمناء :
•خليفة محمد الربان :رجل أعامل قطري ناشط يف العديد من املنظامت اإلنسانية والخريية والحقوقية؛
•عباس عروة :حاصل عىل الدكتوراه يف الفيزياء الطبية من كلية لوزان بسويرسا ،وهو خبري جزائري بارز يف العمل اإلنساين وحقوق اإلنسان وحل النزاعات
والتواصل بني الثقافات؛
•أحسن كركادي :طبيب أسنان سويرسي من أصل جزائري .فاز باالنتخابات البلدية مبدينته بالجزائر سنة  ،1990قبل أن يقرر اللجوء إىل سويرسا سنة .1994
ساهم يف العديد من املبادرات اإلنسانية واملنظامت مبا يف ذلك فرع سويرسا ملنظمة العفو الدولية.
املجلس اإلستشاري :
نص قوانينها التأسيسية ،لجنة استشارية تسهر عىل تقديم املشورة ملؤسسة الكرامة يف ما يتعلق باالسرتاتيجية العامة واألخالقيات
أحدثت الكرامة ،بحسب ّ
وحسن التسيري ،وتتألف من :
•مها عزام :مواطنة مرصية ،إحدى أبرز خرباء قضايا الرشق األوسط واإلسالم السيايس ،حاصلة عىل الدكتوراه من جامعة أوكسفورد؛
•فرانسوا بورغات :خبري سيايس فرنيس ومدير أبحاث باملركز الوطني الفرنيس لألبحاث العلمية؛
•ريتشارد فولك :مواطن أمرييك ،وأستاذ فخري للقانون الدويل بجامعة برنستون .اشتغل ما بني  2008-2014كمقرر خاص لدى األمم املتحدة معني بحالة
حقوق اإلنسان يف األرايض الفلسطينية املحتلة منذ عام 1967؛
•معتز قفيشه :محامي دويل فلسطيني فرنيس .أستاذ القانون الدويل املشارك وعميد كلية الحقوق والعلوم السياسية يف جامعة الخليل بفلسطني.
فريق العمل :
يشتغل بالكرامة  12عام ًال من تسع جنسيات يعملون انطالقاً من جنيف وبريوت وهم لغاية  31ديسمرب : 2016

•يوسف كوليبايل  -مسؤول الشؤون املالية واإلدارية
•مراد دهينة ـ املدير التنفيذي
•سيموين دي ستيفانو ـ مسؤول قانوين عن منطقة النيل
•جوليا ليغرن ـ مسؤولة قانونية عن منطقة الخليج
•رشيد مصيل ـ املدير القانوين
•خديجة منار ـ مسؤولة قانونية عن منطقة شامل إفريقيا
•حسن نحائيل ـ مسؤول النرش باللغة العربية
•إميان طه  -مرتجمة
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•إيناس عصامن ـ منسقة القسم القانوين ـ مسؤولة عن املرشق العريب
•إليزا فولبي سبانيوليني ـ باحثة قانونية
•ميشال الوزان  -باحثة قانونية
•سعد الدين شاتيال ـ ممثل الكرامة بلبنان

املتدربون :
استقبلت الكرامة سنة  2016سبعة متدربني يف قسميها اإلعالمي والقانوين .وتوفر من خالل برنامجها التدريبي فرصة ق ّيمة للخريجني الجدد من الشباب مت ّكنهم
من اكتساب تجربة العمل يف منظمة غري حكومية متعدّدة الثقافات تتعاون مع األمم املتحدة يف مجال الدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان يف منطقة
الرشق األوسط وشامل إفريقيا .يساهم املتد ّربون بشكل ف ّعال يف عمل مؤسستنا ويكتسبون تجربة غنية تفيدهم طيلة مسارهم املهني .يدوم برنامجنا التدريبي
ستة أشهر مبقر مؤسستنا بجنيف ويشمل فرتتني منفصلتني .الكرامة عضو يف مبادرة “ ،” We pay our internsالتي تضم منظامت غري حكومية تدعو إىل دفع
بدل شهري للمتدربني كمساهمة منها يف دعمهم.

الميزانية
األجور واألعباء االجتامعية
CHF 904 551.12
		
اإليجار واملصاريف املرتبطة
CHF 127 960.24
		
املعلوميات ،االتصاالت واملراسالت
CHF 14 245.90
		

الكرامة  -التقرير السنوي

خدمات أطراف أخرى
			
تكاليف األسفار
			
مجموع النفقات

2016

CHF 30 703.63

CHF 20 569.08

CHF 1 098 029.97
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عملنا
مساندة ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان
تساند الكرامة دون متييز جميع ضحايا االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان املرتبطة بالحق يف الحياة والكرامة اإلنسانية والسالمة الجسدية؛ كالقتل خارج نطاق
القضاء واالختفاء القرسي والتعذيب واالعتقال التعسفي.
يلجأ فريق الكرامة يف عمله آلليات حقوق اإلنسان الدولية وخصوصاً املفوضية السامية لحقوق اإلنسان .وألجل ذلك يقوم القسم القانوين بتوثيق الحاالت الفردية
لالنتهاكات بعد التواصل املبارش مع أرسة الضحية ومحامي الدفاع ،ثم يحيل املعلومات التي يتوصل بها إىل اإلجراءات الخاصة والهيئات املنشأة مبوجب معاهدات
باألمم املتحدة ،ملتمسا منها التدخل لدى سلطات البلد املعني ودعوتها لوضع حد لالنتهاكات.
كام تساهم الكرامة يف إعالء صوت الضحايا للتعريف بقضاياهم والقرارات التي تصدرها آليات األمم املتحدة بشأنها ،سواء عىل موقع الكرامة أو مواقع التواصل
االجتامعي .وتستعمل أيضا الوسائل اإلعالمية وتنظم الحمالت بالتعاون مع منظامت حقوقية أخرى واملجتمع املدين لضامن حامية ضحايا االنتهاكات.

تشجيع اإلصالحات العملية لحماية حقوق اإلنسان في بلدان المنطقة العربية
تقوم الكرامة بإعداد تقارير دقيقة عن حالة حقوق اإلنسان يف كل بلد عىل حدة مبنية عىل خربتنا التي اكتسبناها بتوثيق الحاالت الفردية من خالل التواصل
مع األرس واملحامني واملتطوعني ومنظامت املجتمع املدين املحيل ،ونرفعها كتقارير بديلة إىل الهيئات املنشأة مبوجب معاهدات كلجنة مناهضة التعذيب واللجنة
املعنية بحقوق اإلنسان واللجنة املعنية بحاالت االختفاء القرسي استعدادا لالستعراض الدوري الشامل مبجلس حقوق اإلنسان الذي يتم كل أربع سنوات .كام
نشارك مع املجتمع املدين يف مراجعة مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية بالعامل العريب من قبل لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية (. )GANHRI
تصدر هذه اآلليات ،بناء عىل املعلومات التي نزودها بها ،توصيات إىل سلطات الدولة املعنية ،والتي ميكن أيضا للمجتمع املدين املحيل استعاملها للضغط عىل
الحكومة لتفعيلها وتحسني وضع حقوق اإلنسان يف البالد.

زيادة الوعي بحقوق اإلنسان في العالم العربي
تعمل الكرامة أيضاً عىل إثارة انتباه وسائل اإلعالم إىل الحاالت التي تعمل عليها والقضايا التي تقوم بتغطيتها ،بهدف مساعدة املدافعني عن حقوق اإلنسان
واملنظامت الحقوقية غري الحكومية عىل إسامع أصواتهم وتسليط الضوء عىل الوضع يف البالد؛ سواء بنرش بيانات عن الحاالت املذكورة أو تقارير عمومية عن
األبحاث والتحقيقات التي تقوم بها .وللوصول إىل جمهور واسع ،تعتمد الكرامة عىل مواقع التواصل االجتامعي وعىل الخصوص تويرت وفيسبوك.
دأبت مؤسستنا من  2009إىل  2015عىل منح جائزة الكرامة للمدافعني عن حقوق اإلنسان يف العامل العريب ،وهي جائزة رمزية متنح كل سنة لشخص أو منظمة
ساهمت بشكل ملموس يف دعم وتعزيز حقوق اإلنسان يف املنطقة .ومن أجل الحصول عىل وقع أكرب لهذه الفعالية ارتأت الكرامة انطالقا من سنة  2016استبدال
الحفل الذي كانت تقيمه بجنيف ،بحملة إعالمية عىل املستوى الدويل أطلقت عليها تسمية «مدافعون عن حقوق االنسان» لتقديم دعم مبارش ،مادي وقانوين
ومعنوي ،ألولئك الذين تود تكرميهم ،وأيضا لتوفري الظهور والوضوح اإلعالمي لهم.
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تعزيز آليات األمم المتحدة لحقوق اإلنسان
الكرامة جرس يربط بني ضحايا االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان وآليات األمم املتحدة لحقوق اإلنسان ،وتبذل كل جهدها لتعزيز قدرة هذه اآلليات عىل
حامية وتعزيز حقوق اإلنسان يف املنطقة.
دعم المفوضية السامية لحقوق اإلنسان
شاركت الكرامة مطلع سنة  ،2016يف مؤمتر إقليمي ّ
نظم مبدينة الدوحة ،قطر ،حول «دور مكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان يف تعزيز وحامية حقوق
اإلنسان يف املنطقة العربية» حرضه أكرث من  230شخصا ميثلون الحكومات ومنظامت املجتمع املدين اإلقليمية ،ومفوضية حقوق اإلنسان .وكان اللقاء فرصة لحوار
تفاعيل عن دور املفوضية السامية لحقوق اإلنسان ،وكيفية تعامل األمم املتحدة مع الوضع يف املنطقة من خالل آليات حامية حقوق اإلنسان وضعف امليزانية
املخصصة لحقوق اإلنسان يف األمم املتحدة ،واملنع من الوصول إىل بعض البلدان مام يحول دون تنفيذ برامج حقوق اإلنسان .وأشار رئيس وحدة حقوق اإلنسان
باألمم املتحدة إىل النتائج السلبية عىل حقوق اإلنسان بسبب القيود عىل حرية التعبري والتجمع السلمي يف املنطقة وخصوصا االعتقاالت التعسفية لنشطاء
املجتمع املدين واللجوء لقانون اإلرهاب ضمن ترشيعات أخرى لكفهم عن أنشطتهم املرشوعة.
دعم آليات األمم المتحدة الخاصة
يف  8يونيو  ،2016شاركت الكرامة كاملعتاد يف االجتامع السنوي لإلجراءات الخاصة .ورحبت باملناسبة بإطالق منصة عىل االنرتنت لتقديم الشكاوى واملساهمة يف
الوضوح لعمل خرباء األمم املتحدة عىل املوقع اإللكرتوين للمفوضية .أثارت الكرامة خالل هذا اللقاء مشكلة التقصري يف متابعة البالغات املرسلة إىل الحكومات،
ودعت اإلجراءات الخاصة إىل إصدار بيانات بشأن الدول التي ال تتعاون مع األمم املتحدة .ورداً عىل ذلك ،أوضح رئيس فريق األمم املتحدة العامل املعني
باالحتجاز التعسفي أن الخرباء كانوا يف طريقهم لتضمني معلومات ملتابعة تنفيذ قرارات الفريق .وأعرب املقرر الخاص املعني باملدافعني عن حقوق اإلنسان،
ميشيل فورست ،عن تضامنه مع انشغاالت خرباء األمم املتحدة ومؤسسة الكرامة ،بخصوص عدم تضمن ردود الدول عىل استفسارات اإلجراءات الخاصة إلجابات
شافية .وأخرياً ،تطرقت الكرامة إىل الصعوبات التي تواجهها يف مساعدة ضحايا االنتهاكات املرتكبة من قبل الجهات الفاعلة غري الحكومية ،ال سيام يف البلدان
املتأثرة بالنزاعات .ومبا أن معظم آليات األمم املتحدة لحقوق اإلنسان تتعامل فقط مع الحكومات املعرتف بها دوليا ،تبقى هذه االنتهاكات دون معالجة ،مام
يولد اإلحباط لدى أرس الضحايا .ويف هذا الخصوص أجاب املقرر الخاص املعني بالحق يف حرية الرأي والتعبري أن اإلجراءات الخاصة تنظر يف إمكانية العمل عىل
مثل تلك الحاالت ،وبخاصة انتهاكات حقوق اإلنسان التي ترتكبها الرشكات التجارية.
وباإلضافة إىل ذلك ،عقدت الكرامة لقاءات مع العديد من اإلجراءات الخاصة الذين تعمل معها بشكل وثيق .إذ اغتنمت فرصة انعقاد الدورة الـ 32ملجلس
حقوق اإلنسان املعقودة يف يونيو ،واجتمعت مع دافيد كاي ،املقرر الخاص املعني بتعزيز وحامية الحق يف حرية الرأي والتعبري وشكرته عىل تدخله الفوري يف
الحاالت التي رفعتها إليه ،وأعربت يف اآلن نفسه عن قلقها بشأن حالة حرية الرأي والتعبري يف بلدان محددة ،مبا يف ذلك الجزائر ومرص واألردن والكويت ولبنان
وفلسطني واململكة العربية السعودية .وشارك الفريق القانوين للكرامة ،خالل دورة مجلس حقوق اإلنسان ،يف اجتامع غري رسمي مع املقررة الخاصة املعنية
باستقالل القضاة واملحامني ،مونيكا بينتو ،التي دعت املجتمع املدين إلعداد تقرير موضوعي عن حالة املحامني والعوائق التي تهدد استقالليتهم .وقدمت الكرامة
فكرة عن وضع املحامني يف العامل العريب ،وال سيام العقبات التي يواجهونها عندما يعملون يف أنظمة قانونية معيبة ومنحازة .كام نددت الكرامة مبحاكمة عدد
من املحامني واتهامهم بالخيانة بسبب دفاعهم عن أشخاص اتهموا بـ «اإلرهاب».
و يف  25أغسطس ،جمع لقاء غري رسمي الفريق العامل املعني باالحتجاز التعسفي مع منظامت املجتمع املدين .رحبت الكرامة خالله بإعالن الفريق عن
إستحداث إجراءات جديدة ملتابعة قراراتها تتطلب من الدولة ومن الضحية تقديم معلومات بشأن تنفيذ القرار من طرف سلطات الدول املعنية بعد ستة أشهر
عىل صدوره .وأعربت عن أملها يف أن يساهم هذا اإلجراء يف الضغط عىل الحكومات ليك تنفذ العدد الكبري من القرارات التي ما فتئت تتجاهلها .وعالوة عىل
ذلك شاركت الكرامة يف  28نوفمرب يف تخليد الذكرى  25عىل إنشاء الفريق العامل املعني باالحتجاز التعسفي ،وأعطت وجهة نظر الضحايا يف الحق يف عدم
التعرض لالعتقال التعسفي بتقديم شهادة معتقل سابق أفرج عنه بعد أن رفعت الكرامة قضيته إىل الفريق األممي.
يف سبتمرب ،اجتمعت الكرامة بأعضاء الفريق العامل املعني بحاالت االختفاء القرسي أو غري الطوعي خالل دورته  ،110ملناقشة الوضع يف العديد من البلدان،
وبخاصة مرص ولبنان والسودان وتونس واإلمارات العربية املتحدة ،التي تلجأ إىل احتجاز األفراد مبعزل عن العامل الخارجي أو اعتقالهم يف الرس قبل أن توجه
لهم االتهام .وغالبا ما تستخدم تلك املامرسات لعزل الضحايا وإرغامهم تحت وطأة التعذيب عىل التوقيع عىل اعرتافات تدينهم .كام أثارت الكرامة حاالت ليبيا
واليمن ،حيث أن الكثري من حاالت االختفاء القرسي تقف وراءها جهات فاعلة غري حكومية ال يتواصل معها الفريق العامل ،وتطرقت الكرامة للجزائر التي ال
تتعاون مع األمم املتحدة رغم أنها خامس دولة يف العامل من حيث عدد القضايا املعروضة عىل الفريق األممي.
املعي حديثاّ ،لتداول أولوياته يف شامل إفريقيا والرشق األوسط .واقرتحت الكرامة
وأخرياً ،التقت الكرامة مع املقرر الخاص املعني بالتعذيب ،نيلس ميلترسّ ،
عىل املقرر الخاص وفريقه املعالجة الفورية لحاالت األفراد املعرضني لخطر ترحيلهم إىل بلد قد يتعرضون فيه للتعذيب أو غريه من رضوب املعاملة القاسية
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أو الالإنسانية أو املهينة ،وكذلك الحاالت التي تهم قارصين ،بشكل عاجل ومخاطبة الدول املعنية .كام أعربت الكرامة ومنظامت غري حكومية أخرى حرضت
االجتامع ،عن قلقها إزاء الوضع يف بعض البلدان كمرص واململكة العربية السعودية ،وشجعت املقرر الخاص عىل تقديم طلب لزيارة البلدين ،علام بأنهام مل
يستجيبا للمحاوالت املتكررة لسلفه.
دعم الهيئات المنشأة بموجب معاهدات
واصلت الكرامة سنة  2016دعمها لعمل الهيئات املنشأة مبوجب معاهدات يف األمم املتحدة ،وال سيام من خالل تقديم ستة تقارير إىل اللجنة املعنية بحقوق
اإلنسان ،ولجنة مناهضة التعذيب ،واللجنة املعنية باالختفاء القرسي قبل استعراض كل من الكويت واملغرب واململكة العربية السعودية وتونس .وتجتمع
الكرامة قبل كل عملية استعراض مع خرباء اللجان املستقلني الطالعهم عىل انشغاالتها الرئيسة ،كام تعمل عىل ضامن نرش مالحظاتهم الختامية عىل نطاق واسع
وإيصالها للمجتمع املدين املحيل.
يف ديسمرب ،شارك رشيد مصيل ،املدير القانوين للكرامة ،يف اجتامع لخرباء لجنة مناهضة التعذيب واإلنرتبول ،تحدّث فيه عن مذكرات التوقيف الدولية (النرشات
الحمراء) واستخدامها ألغراض سياسية بدل مكافحة اإلجرام ،كام هو الحال بالنسبة للدول العربية التي تعترب االنتقاد السلمي الرشعي «إرهابا» .وتطرق رشيد
مصيل إىل تجربته الخاصة خصوصاً وأنه كان شخصياً ولسنوات موضوع نرشة حمراء أصدرتها السلطات الجزائرية انتقاماً منه عىل نشاطه يف الدفاع عن حقوق
اإلنسان ،إىل أن قرر اإلنرتبول إلغاء مذكرة التوقيف يف مايو  .2016وأشار إىل أن املعارضني السياسيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان الذين ميرون بنفس التجربة
يعيشون يف خوف دائم من خطر التوقيف والرتحيل يف أي وقت إىل بلد قد يتعرضون فيه للتعذيب ،وهو ما يعترب انتهاكا للامدة  3من اتفاقية مناهضة التعذيب.
دعم المجتمع المدني في إعداد التوصيات خالل االستعراض الدوري الشامل
ساهمت الكرامة يف العديد من املبادرات استعداداً لالستعراض الدوري الشامل لسوريا يف أكتوبر  ،2016كاملشاركة يف منتدى دويل نظمته املفوضية السامية
لحقوق اإلنسان يف بريوت جمع منظامت املجتمع املدين التي تعمل عىل سوريا إلحاطة البعثات الدبلوماسية بوضع حقوق اإلنسان يف البالد ليك تقدم توصيات
محددة خالل االستعراض الدوري الشامل .وأحاطت ممثل ُة الكرامة وفو َد الدول األعضاء ،مبا يف ذلك وفد االتحاد األورويب ،بانشغاالت الكرامة لتقدم توصيات يف
هذا السياق.

نشر ثقافة حقوق اإلنسان في العالم العربي
تعزيز قدرات المجتمع المدني في العالم العربي
تؤمن الكرامة برضورة تقوية املجتمع املدين املحيل ،ألن مجتمعاً مدنياً يتمتع بالخربة والكفاءة ال شك أنه سيلعب دوراً حاس ًام يف ضامن تعزيز وحامية حقوق
اإلنسان يف البالد .ويف هذا السياق ،قامت الكرامة سنة  ،2016مبجموعة من املبادرات لبناء وتعزيز قدرات الفاعلني املحليني يف العديد من البلدان يف املنطقة.
•تدريب املدافعني عن حقوق اإلنسان
نظمت الكرامة عدة ورش عمل حول آليات حقوق اإلنسان وتوثيق الحاالت الفردية النتهاكات حقوق اإلنسان.
يف فرباير ،قام املدير القانوين للكرامة بتدريب أعضاء من املجتمع املدين السوري حول االستعراض الدوري الشامل .نظمت هذه الفعالية يف اسطنبول يف إطار
مرشوع مم ّول من قبل وزارة الشؤون الخارجية األملانية .وباإلضافة إىل ذلك ،قام فريق الكرامة بتدريب القضاة واملحامني ،واملنظامت غري الحكومية عىل العمل
مع اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان وقدّم املساعدة التقنية حول كيفية صياغة التقارير املوازية قبل استعراض سوريا من قبل مجلس حقوق اإلنسان.
يوم  9مارس ،قامت الكرامة بتدريب مك ّثف ألعضاء املجلس الوطني املغريب لحقوق اإلنسان وممثلني عن املجتمع املدين ملدة نصف يومّ .
نظمت هذه الدورة
التدريبية من قبل معهد جنيف لحقوق اإلنسان ،التي طلبت من الكرامة تقديم خربتها يف مساعدة ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان يف العامل العريب ،وتوضيح
دور املنظامت غري الحكومية يف تعزيز وحامية حقوق اإلنسان يف إطار األمم املتحدة.
وأخرياً ،يف شهر مايو ،باملوازاة مع استعراض تونس من قبل لجنة مناهضة التعذيب يف جنيف ،قدمت الكرامة تدريباً إىل الجهات الفاعلة يف املجتمع املدين املحيل
بشأن تقديم التقارير إىل هيئات معاهدات األمم املتحدة وتوثيق حاالت انتهاكات حقوق اإلنسان والحريات األساسية يف بلدهم .وتر ّكز التدريب عىل انتهاكات
الحق يف حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وكيفية حامية هذه الحقوق عندما تتصدى لها السلطات بقيود صارمة.
•شجب األعامل االنتقامية ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان
سنة  ،2016تعرض العديد من املدافعني عن حقوق اإلنسان الذين نعمل معهم بشكل وثيق ألعامل انتقامية بسبب تعاونهم مع آليات األمم املتحدة .وقدّمت
الكرامة كام يف كل عام تقريرا حول تلك األعامل إىل األمني العام لألمم املتحدة .وشدّد األخري يف تقريره السنوي عىل «الرفض املطلق ألي عمل من أعامل الرتهيب
أو االنتقام ،الخفية منها والرصيحة» وأوضح أن «مثل تلك األعامل تتعارض مع مبدأ الكرامة اإلنسانية وتنتهك العديد من حقوق اإلنسان ،وتزدري منظومة األمم
املتحدة ككل».
وفيام يتعلق بالدول العربية أدان بان يك مون األعامل االنتقامية ضد نشطاء حقوق اإلنسان يف عدة دول ضمنها العراق التي أورد بشأنها حالة ثالثة من أعضاء
10
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جمعية الوسام اإلنسانية غري الحكومية ،الذين تعرضوا ألعامل انتقامية بسبب عملهم يف توثيق حاالت االختفاء القرسي وتقدميها إىل اللجنة املعنية بحاالت
االختفاء القرسي يف األمم املتحدة .وبالنسبة للسودان تطرق إىل منع مدافعني عن حقوق اإلنسان من السفر إىل جنيف للمشاركة يف االستعراض الدوري الشامل،
تم اضطهاد عدد من الحقوقيني البارزين واملدونني بسبب اجتامعهم باملقرر الخاص املعني بالحق يف حرية
إضافة إىل حاالت من سلطنة عامن واإلمارات حيث ّ
التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ،واملقررة الخاصة املعنية باستقالل القضاة واملحامني.
خلق حوار بناء مع حكومات الدول
تهدف الكرامة إىل ربط حوار بناء مع الحكومات يف العامل العريب من أجل احرتام أفضل لحقوق اإلنسان وسيادة القانون يف املنطقة .ولهذه الغاية قامت الكرامة
سنة  2016بالعديد من املبادرات ،وخاصة يف لبنان ،حيث يوجد مكتب لها منذ عام .2007
وبصفتها عضو يف لجنة متابعة تفعيل توصيات االستعراض الدوري الشامل ،قامت الكرامة باالشرتاك مع عدد من املنظامت املحلية بعقد اجتامعات مع السلطات
اللبنانية .وهكذا اجتمعت يف يناير مع وزير العدل ورئيس قسم املنظامت الدولية بوزارة الخارجية .وكان من ضمن النقاط التي أثريت مرشوع القانون الذي قدّمه
وزير العدل إىل مجلس الوزراء بشأن إلغاء املحكمة العسكرية واملجلس العديل ،وهي هيئات قضائية استثنائية ال تلتزم بضامنات املحاكمة العادلة ،باإلضافة
إىل إنشاء آلية بوزارة الخارجية للتنسيق مع آليات األمم املتحدة لحقوق اإلنسان وإعداد التقارير وتقدميها إىل الهيئات املنشأة مبعاهدات والرد عىل مذكرات
اإلجراءات الخاصة باألمم املتحدة .ويف نوفمرب ،اجتمعت الكرامة مبمثل وزارة العدل الذي أشار إىل أن الوزير يعمل عىل مرشوع قانون لتعديل املادة  108من
قانون أصول املحاكامت الجزائية ،التي تجيز االعتقال السابق للمحاكمة مدة غري محددة ،إضافة إىل قانون إلنشاء لجنة وطنية بشأن االختفاءات القرسية.
يف أبريلّ ،
نظمت لجنة متابعة االستعراض الدوري الشامل ومفوضية حقوق اإلنسان مؤمترا ملناقشة مدى تنفيذ التوصيات التي قبل بها لبنان .شاركت الكرامة
املؤمتر إىل جانب ممثلني عن العديد من املنظامت غري الحكومية اللبنانية ،إضافة إىل عضو يف اللجنة الربملانية لحقوق اإلنسان ورئيس لجنة حقوق اإلنسان يف
األمن الداخيل ،فض ًال عن مراقبني من عدة سفارات أوروبية .ومن ضمن القضايا ذات األولوية التي تطرق لها النقاش؛ مامرسة التعذيب ورضورة تبني قانون يجرم
امللحة ملعالجة االكتظاظ يف السجون
تلك املامرسة؛ والحاجة إىل إنشاء آلية وقائية وطنية تتامىش مع الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب ،والحاجة ّ
وظروف االحتجاز السيئة .فضال عن رضورة وضع حد لالعتقال التعسفي ووقف اللجوء إىل املحاكم االستثنائية.
وأخرياً ،يف شهر أغسطس ،وجهت الكرامة وتسع منظامت غري حكومية محلية أخرى رسالة إىل وزير الشؤون الخارجية اللبنانية دعته فيها لقبول الطلب الذي
تقدم به املقرر الخاص لألمم املتحدة املعني باستقالل القضاة واملحامني لزيارة البالد سنة  .2016وكانت الحكومة اللبنانية قد وجهت يف مارس  2011دعوة
مفتوحة إىل جميع اإلجراءات الخاصة لألمم املتحدة ،وبالتايل فهي ملزمة بقبول طلبات الزيارات القطرية من قبل هؤالء الخرباء .وطالبت املنظامت العرش
الحكومة اللبنانية باحرتام تعهدها وقبول طلب الزيارة الذي قدمته املقررة الخاصة يف نوفمرب  2015وتسهيل زيارتها سنة  .2016وأضافت املنظامت غري الحكومية
بأن هذه الزيارة ستسمح بإجراء تقييم موضوعي لعمل نظام العدالة وتقديم توصيات مفيدة ملستقبل أفضل.

تحسيس المجتمع بقضايا حقوق اإلنسان في العالم العربي
استخدام وسائل اإلعالم لفهم أفضل لحقوق اإلنسان في المنطقة
تع ّد وسائل اإلعالم أداة أساسية لرفع مستوى الوعي حول القضايا الرئيسية لحقوق اإلنسان وتقديم وضوح أكرب لضحايا االنتهاكات يف العامل العريب .ويف هذا
السياق ميكن لوسائل اإلعالم العربية والدولية أن تلعب دورا هاما.
ش ّكلت الكرامة هذا العام مصدراً هاماً للمعلومات املستقلة واملتخصصة لعدد من وسائل اإلعالم العربية والدولية ضمنها  ،ARDقناة الجزيرة ،قناة امليادين،
واملغاربية .وشارك فريقنا يف ندوات صحفية ومناقشات حية ب ّثتها هذه القنوات حول حالة حقوق اإلنسان يف الدول العربية أو حاالت ضحايا االنتهاكات التي
اشتغلت عليها الكرامة.
تم التطرق يف العديد من املقاالت الصحفية إىل عمل منظمتنا أو إىل شهادات للضحايا الذين تعمل عىل حاالتهم؛ ضمنها هافينغتون بوست،
وعالوة عىل ذلكّ ،
اإلندبندنت ،ميدل إيست آي ،والدييل ستار )Huffington Post, The Independent, Middle East Eye, and the Daily Star (.كام نرش املسؤولون
القانونيون يف الكرامة عدة مقاالت يف صحيفة أوبن دميوكرايس ( ،) Open Democracyمبا يف ذلك بشأن حاالت االختفاء القرسي يف الجزائر ،وقانون مكافحة
اإلرهاب وقمع املعارضني يف األردن ،وقمع املدافعني عن حقوق اإلنسان يف السعودية ،وإنشاء قاعدة أمريكية للطائرات بدون طيار يف تونس ،وتجريم دولة
اإلمارات لحرية التعبري.
استخدام وسائل التواصل االجتماعي للدفاع عن حقوق اإلنسان وإضفاء الوضوح على عملنا
واصلت الكرامة تعزيز وجودها عىل وسائل التواصل االجتامعي ،مبا يف ذلك الفيسبوك وتويرت ،لتسليط الضوء عىل معاناة الضحايا الذين ندافع عنهم ولتوفري
معلومات موثوقة عن الحالة العامة لحقوق اإلنسان يف الدول العربية .واستطعنا بهذه الطريقة الوصول إىل جمهور أوسع وزيادة نرش املعلومات عن حقوق
اإلنسان يف املنطقة ،ال سيام يف البلدان التي حجبت موقعنا اإللكرتوين.
أطلقت أيضا خالل شهر أكتوبر من هذا العام ،أول حملة إعالمية لها تحت وسم #سعودية_دون_اإلعتقال_التعسفي للفت انتباه املواطنني السعوديني ،فضال عن

الكرامة  -التقرير السنوي

2016

11

أهدافنا وأنشطتنا
املجتمع املدين واإلعالم العريب والدويل إىل مامرسة االعتقال التعسفي واألعامل االنتقامية ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان يف السعودية.
ويف ديسمرب ،أعادت الكرامة تصميم شعارها وأطلقت موقعها اإللكرتوين الجديد بتصميم متميز ومحتوى وفري يعكس حداثة املؤسسة وديناميتها ويسهل للزوار
عملية التصفح للوصول إىل املعلومات ،كام يضفي وضوحاً أكرب لقضايا الضحايا.
التعاون مع الجامعات لتعزيز الدفاع عن حقوق اإلنسان
خالل  ،2016قامت الكرامة بتنظيم ندوات للطالب الراغبني يف معرفة املزيد حول عمل منظمة غري حكومية لحقوق اإلنسان متخصصة يف الوضع
الحقوقي باملنطقة العربية وتتعاون مع آليات األمم املتحدة بشكل مستمر.
يف مارس ،قدّم أحد أعضاء فريق الكرامة ببريوت عرضاً حول دور املنظامت غري الحكومية يف تعزيز حقوق اإلنسان ميدانياً لطالب جامعة اآلداب والعلوم
والتكنولوجيا يف لبنان.
ويف مايو ،قدّم فريقنا عرضاً حول عمل الكرامة لطالب املاجستري يف حقوق اإلنسان بجامعة غالسكو أثناء زيارتهم لجنيف .وأوضحت الكرامة القضايا الرئيسية
التي تواجهها يف املنطقة ،واسرتاتيجية معالجتها من خالل التعاون مع آليات األمم املتحدة بهدف تعزيز حقوق اإلنسان يف كل بلد.
وأخرياً يف نوفمرب ،استقبلت الكرامة مبقرها يف جنيف طلبة من جامعة والية واشنطن ( )Washington State Universityكانوا يرغبون يف زيارة منظمة غري
حكومية للدفاع عن حقوق اإلنسان بحثاً عن حلول عملية ومبتكرة للتصدي ملامرسة االعتقال التعسفي يف الواليات املتحدة.

الكرامة تنظم حملة #سعودية_دون_اإلعتقال_التعسفي لمناهضة ممارسة
االحتجاز التعسفي واضطهاد أعضاء جمعية حسم المدافعين عن حقوق اإلنسان
دأبت مؤسسة الكرامة منذ عام  2009عىل تكريم شخصيات أو منظامت ساهمت بشكل فعال يف تعزيز وحامية حقوق اإلنسان يف العامل العريب ،وذلك تزامنا
مع اليوم العاملي لحقوق اإلنسان الذي يحتفى به يف  10ديسمرب من كل عام ،وترمي الكرامة بهذه الجائزة إىل تكريم املدافعني عن حقوق اإلنسان ونرصتهم
والتعريف بهم وبعملهم لدى املجتمع الدويل.
ونظرا لخصوصيات املنطقة العربية وللعقبات التي تواجهها يف أداء رسالتها ،قررت مؤسسة الكرامة اعتبارا من عام  2016ا ّتباع اسرتاتيجية أكرث فعالية يف دعم
“املدافعني عن حقوق اإلنسان للعام” ،أم ًال يف تحقيق أثر أكرب يف حامية وتعزيز حقوق اإلنسان يف العامل العريب ،لذا تبنّت هذا العام حملة منارصة دولية بديال
لحفل الجائزة السنوي.
وهكذا نظمت الكرامة يف  12أكتوبر  2016حملة #سعودية_دون_اإلعتقال_التعسفي للتوعية مبامرسة االعتقال التعسفي بحق املدافعني عن حقوق اإلنسان يف
مفصل و رسالة مشرتكة مفتوحة إىل مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق
السعودية .شملت هذه الحملة التي دامت  11يوما رشيط فيديو إضافة إىل تقرير ّ
اإلنسان إضافة إىل حملة عىل مواقع التواصل االجتامعي تحت وسم (هاشتاغ) #سعودية_دون_اإلعتقال_التعسفي .انطلقت هذه الفعالية مبناسبة الذكرى 7
عىل إنشاء جمعية الحقوق املدنية والسياسية يف اململكة العربية السعوية “حسم” لتكريم أعضائها األحد عرش الذين تعرضوا جميعا لحملة قمع رشسة بسبب
نشاطهم السلمي .وكانت الكرامة تنرش يف كل يوم من أيام الحملة ورقة تعريف بأحد أعضاء الجمعية .وكان الهدف األسايس من الحملة هو تعرية الواقع
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أهدافنا وأنشطتنا
الحقوقي يف البالد وطرحه عىل املستوى العاملي للدفع بسلطات البالد إىل وقف االحتجاز التعسفي واحرتام الحقوق والحريات األساسية للمدافعني عن حقوق
اإلنسان.
يوضح األسلوب الذي تتبعه السلطات الطابع املؤسسايت لقمع املعارضني واضطهادهم بسبب مامرستهم لحقهم األسايس يف حرية التعبري والتجمع السلمي.
يرتأس تلك الحملة عىل الحقوق األساسية وزي ُر الداخلية ويساهم فيها غياب قانون للعقوبات مام يفتح الباب عىل مرصاعيه أمام تأويل قضاة املحكمة الجزائية
املتخصصة التهام ومعاقبة النشطاء السلميني مبوجب قانون اإلرهاب لسنة  2014الذي ينتهك ضامنات املحاكمة العادلة.
أصبحت حسم رمزا لضحايا القمع املنهجي الذي يواجهه كل صوت معارض يف السعودية.
أنشئت هذه الجمعية سنة  2009لتعزيز الحقوق املدنية والسياسية يف البالد ودعت
سلميا إىل إصالحات سياسية دفاعا عن الحقوق األساسية لكل السعوديني .وطالب أعضاؤها
مبلكية دستورية وبرملان منتخب وقضاء مستقل ،إضافة إىل ضامنات املحاكمة العادلة.
عملت حسم عىل توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان يف البالد ومساعدة عائالت الضحايا عىل
تقديم شكاوى لدى ديوان املظامل السعودي وزودت آليات األمم املتحدة املعنية بحقوق
اإلنسان بحاالت انتهاك حقوق اإلنسان باململكة ،مبا يف ذلك الفريق العامل املعني مبسألة
االحتجاز التعسفي.
أدت انتقادات حسم الرصيحة واملبارشة للقمع الذي متارسه السلطات السعودية ضد
األصوات املعارضة إىل حظر تلك الجمعية سنة  2013والقبض عىل أعضائها ومالحقتهم بتهم فضفاضة من قبيل “إهانة القضاء” و “الدعوة إىل الخروج عىل ويل
األمر” و “تشويه صورة اململكة لدى منظامت دولية” و “إنشاء منظمة غري مرخصة” .وصدرت يف حق أعضائها األحد عرش عقوبات سجنية تراوحت ما بني 4
و  15سنة ومثلها منع من السفر .واليوم ال زال جل أعضاء حسم يقبعون يف السجون يف انتظار انتهاء عقوبتهم.
هدفت الكرامة من خالل حملتها #سعودية_دون_اإلعتقال_التعسفي إىل التواصل مع املجتمع املدين السعودي وخلق تضامن دويل والحصول عىل إدانة
آليات األمم املتحدة لحقوق اإلنسان ملحاكمة أعضاء حسم واملامرسة املمنهجة لالعتقال التعسفي يف البالد .وقد استطاعت الكرامة الربط مع أهم املدافعني
عن حقوق اإلنسان داخل اململكة وخارجها مبا فيهم أعضاء املجتمع املدين الناشطني عىل وسائل التواصل االجتامعي يف مجموع البلدان العربية .وأثارت حملة
الكرامة اهتامم وسائل اإلعالم التي نرشت مقاالت عن املوضوع ضمنها عريب 21و  IRINو اإلندبندنت و بريوت بريس .ويف  17نوفمرب  2016أدان الفريق
العامل املعني باالحتجاز التعسفي علنياً مامرسة االحتجاز التعسفي ضد املعارضني يف السعودية.
نجحت حملتنا بشأن االعتقال التعسفي للمدافعني عن حقوق اإلنسان يف التحسيس والتوعية بهذه االنتهاكات عىل املستوى الدويل .وليست هذه إال خطوة
أوىل من مسريتنا لجعل حقوق اإلنسان واقعاً معاشاً .وستستمر الكرامة يف متابعة حالة حقوق اإلنسان يف السعودية ،وبخاصة تنفيذ السلطات للتوصيات
الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب يف أبريل .2016
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الجزائر
التصديقات
ICPPED

CAT

ICCPR

OPCAT

OP ICCPR

انشغاالتنا

•القيود املفروضة عىل الحق يف حرية التعبري والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛
•القمع واملضايقة القضائية للنشطاء والصحفيني؛
•التقاعس املستمر عن تنفيذ قرارات اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان املتعلقة باالنتهاكات املرتكبة يف التسعينيات؛
•انتهاك الضامنات اإلجرائية واملحاكامت الجائرة ومامرسة االحتجاز التعسفي؛
•غياب استقالل القضاء واإلفالت من العقاب ملرتكبي انتهاكات حقوق اإلنسان.
للمتابعة

• 8مايو  :2017االستعراض الدوري الثالث أمام مجلس حقوق اإلنسان؛
• 20يونيو  :2017تقديم تقرير الجزائر الوطني ،املتأخر منذ خمس سنوات ،إىل لجنة مناهضة التعذيب؛
• 1نوفمرب  :2017تقديم تقرير الجزائر الوطني ،املتأخر منذ ست سنوات ،إىل اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان.
عمل الكرامة حول اجلزائر خالل هذه السنة

قدمنا  47مذكرة بشأن 34
ّ

حالة فردية إلى آليات حقوق اإلنسان التالية

W GE I D : 2 0 / / WG A D : 3 / / S R F R D X : 3 // SR H R D : 3 / / SR CT : 2 / / SR FP AA : 2 / /
HR C t ee/CA T : 8 / / O t h e rs : 6

التقارير املنشورة

•الكرامة ،الجزائر« :نار ال تخمد» إنكار حق أرس ضحايا املختفني يف معرفة الحقيقة والعدالة ،تقرير عمومي،
أغسطس 2016؛
•الكرامة ،الجزائر :االستعراض الدوري الشامل ،تقرير موجز ألصحاب املصلحة ،سبتمرب .2016
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الجزائر
يثري الفشل املستمر للسلطات الجزائرية يف القيام بإصالحات قانونية وسياسية واقتصادية مستدامة مخاوف عميقة من حدوث أزمة اجتامعية وسياسية خطرية،
خصوصاً وأن الدولة أخفقت يف تنويع مواردها االقتصادية وظ ّلت معتمدة بشكل كبري عىل صادراتها من النفط والغاز .استطاعت الحكومة ،عقب الحرب األهلية
التي عاشتها البالد يف التسعينيات ،رشاء السالم االجتامعي معتمدة عىل عائدات صادراتها من النفط والغاز .لكن االنخفاض الحاد الذي عرفته أسعار تلك املواد
يف اآلونة األخرية أ ّثر بشكل كبري عىل اقتصاد البالد وعمق عجز ميزانيتها العامة.
يف  7فرباير عام  2016تبنّى الربملان دون مناقشة مرشوعَ الدستور الذي كان قد أعلن عنه الرئيس بوتفليقة بعد االنتفاضات العربية منذ العام  .2011وكان قد
وعد آنذاك بالقيام بإصالحات دستورية عميقة من أجل مجتمع أكرث حرية ودميقراطية .تم نرش الدستور الجديد يف الجريدة الرسمية ودخل حيز التنفيذ يف 7
مارس .2016
ووفقا للامدة  ، 179يعيد الدستور العمل بح ّد والية الرئيس يف عهدتني بعدما كان الرئيس بوتفليقة قد ألغى العمل بها يف عام  2008ليعاد انتخابه لوالية ثالثة
يف أبريل  .2009وعىل الرغم من أن املادة  156من الدستور الجديد تؤكد استقالل القضاء ،إال أن السلطة التنفيذية ال زالت تلعب دوراً بارزاً يف إجراءات تعيني
القضاة ويف ترقياتهم .بل إن مجلس القضاء األعىل نفسه يخضع للسلطة التنفيذية التي تعني ّ
جل أعضائه مام يجعل استقالل القضاء عرضة للخطر.

حملة قمع شرسة ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق اإلنسان
إذا كان الدستور الجديد يؤكد من جهة عىل الحق يف حرية التعبري والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات ،إال أنه يف املقابل أبقى عىل األحكام التقييدية التي ّ
تنظم
تم رفعها يف فرباير  ،2011ال تزال سارية املفعول كحظر املظاهرات والتجمعات العامة يف
هذه الحقوق .وبالفعل فإن األحكام املوروثة عن حالة الطوارئ التي ّ
الجزائر العاصمة وإخضاع إنشاء األحزاب السياسية والجمعيات ملوافقة السلطة التنفيذية.
الحظت الكرامة خالل سنة  2016تزايد حدّة االضطهاد ض ّد الصحفيني ونشطاء حقوق اإلنسان ،فض ًال عن اللجوء الخطري للسلطة القضائية لخنق األصوات
وتم تيسري هذه املامرسة مبوجب القانون رقم  12لسنة  2012الذي يحدد املبادئ والقواعد التي تحكم مامرسة الحق
املعارضة ومعاقبة املعارضني واملنتقدينّ .
يف اإلعالم وحرية الصحافة والذي انتقدته منظامت املجتمع املدين وخرباء األمم املتحدة بسبب تقييده للحق يف حرية التعبري وتبادل املعلومات وتجرميه لالنتقاد
السلمي للمسؤولني تحت بذريعة «التشهري» .وهكذا الزال الصحفيون والنشطاء يواجهون االنتقام بسبب جهرهم بالفساد املسترشي يف البالد.
ويف هذا السياق تعرض العديد من املد ّونني والنشطاء السلميني للمالحقات القضائية وحوكموا بسبب أنشطتهم التي تدخل يف يف نطاق حرية التعبري .وصدرت
يف حقهم عقوبات قاسية مبوجب املواد  87مكرر و  4و  5من القانون الجنايئ ،الذي يعرف الجرمية بشكل فضفاض ،التي تعاقب عىل «اإلشادة باإلرهاب» ونرش
أي مواد تعترب أنها «تشجع عىل اإلرهاب».
يف  24نوفمرب  ،2016خاطبت الكرامة املقرر الخاص املعني بتعزيز وحامية حقوق اإلنسان والحريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب بشأن قضية التجاين
بن دراح وعادل العيايش ،مدونني وناشطني يف مجال حقوق اإلنسان حوكام بالسجن بعد سنة من الحبس االحتياطي بتهمة «اإلشادة باإلرهاب» املزعومة .وقد
ألقي القبض عىل الناشطني بعد مشاركتهام يف وقفة سلمية احتجاجاً عىل االعتداءات املتكررة عىل حرية التعبري يف الجزائر العاصمة والدعوة إىل اإلفراج عن
حسن بوراس.
يف  28نوفمرب  ،2016قضت املحكمة عىل حسن بوراس ،صحفي مستقل ورئيس املكتب املحيل للرابطة الجزائرية للدفاع عن
حقوق اإلنسان ،بالسجن سنة بتهمة مامرسة مهنة الصحافة دون ترخيص .وجاء الحكم عىل خلفية تقرير أعدّه بوراس وب ّثته
قناة املغاربية اللندنية يف أيلول\ سبتمرب  .2016ويعرض لشهادة رجلني وقعا ضحية عنف الرشطة ،حكم عليهام أيضا بتهمة
«إهانة الحكومة» .وجرت املحاكمة تحت حامية أمنية مشددة ملنع أية مظاهرة.
كام أحالت الكرامة عىل األمم املتحدة قضية محمد تامالت البالغ من العمر  42سنة والذي تويف يف  11ديسمرب 2016
مبستشفى باب الواد بالجزائر العاصمة ،بعد غيبوبة دامت  3أشهر إثر إرضابه عن الطعام .ألقي القبض عىل هذا الصحفي
الذي كان يعيش باململكة املتحدة يف  27يونيو  2016بعد عودته إىل الجزائر .أحيل يف  11يوليو  2016عىل محكمة الجزائر
بتهمة «اإلساءة إىل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة» و «إهانة هيئة نظامية» بسبب انتقاده ملسؤولني حكوميني عىل
صفحته يف فيسبوك .نقل إىل مستشفى باب الواد بعد أن تدهورت صحته بشكل خطري ومنعت عائلته ومحاموه من زيارته ،محمد تامالت
كام حرموا من االطالع عىل ملفه الطبي أو عىل أية معلومات عن حالته .
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وقفة احتجاجية ألرس املختفني قرساً مبدينة قسنطينة بالجزائر

الحرمان المستمر لعائالت المختفين قسرًا من حقهم في معرفة الحقيقة والعدالة
يف  30أغسطس عام  ،2016مبناسبة اليوم العاملي لضحايا االختفاء القرسي ،أصدرت الكرامة تقريرا يكشف عن حرمان عائالت املختفني قرسيا من حقهم يف معرفة
الحقيقة والعدالة .م ّرت أكرث من  20سنة عىل اندالع الحرب األهلية عقب االنقالب العسكري سنة  ،1992والزالت أرس آالف الضحايا الذين اختطفهم السلطات
تجهل إىل اليوم كل يشء عن مصريهم أو مكان تواجدهم .والزالت السلطات ترفض تسليط الضوء عىل مصري املختفني عىل الرغم من القرارات والتوصيات
الصادرة عن آليات األمم املتحدة لحقوق اإلنسان ،والتي تحث الحكومة الجزائرية عىل إطالع األرس عىل الحقيقة والتحقيق يف هذه الجرائم الجامعية ومحاكمة
الجناة.
مل تندمل الجروح العميقة لالختفاءات القرسية والزالت تقض مضجع عائالت الضحايا التي ُو ِصمت لسنوات بـ «عائالت اإلرهابيني» وتعرضت باستمرار
للتهديدات واألعامل االنتقامية والحرمان من حقها يف معرفة الحقيقة .ا ّتسمت سنة  2016مبرور عرش سنوات عىل تبني «ميثاق السلم واملصالحة الوطنية» الذي
أضفى الطابع املؤسيس عىل إنكار السلطات ملسؤوليتها عن هذه الجرائم وفرض الصمت عىل األرس.
يف الجزائر ميكن أن تتعرض أرس املختفني للمحاكمة بسبب التظاهر السلمي من أجل املطالبة بحقها يف معرفة الحقيقة حول مصري املختفني .فعىل سبيل املثال،
رفعت الكرامة يف  29سبتمرب  2016شكوى إىل فريق األمم املتحدة العامل املعني بحاالت االختفاء القرسي أو غري الطوعي بشأن التدخل العنيف لقوات األمن
والقبض عىل  20من املدافعني عن حقوق اإلنسان كانوا يتظاهرون سلمياً أمام مقر الربملان الجزائري للمطالبة بالعدالة والحقيقة بشأن مصري ومكان احتجاز
أقاربهم.
وباملوازاة مع ذلك واصلت الكرامة مؤازرتها ألرس املختفني بإحالتها العديد من حاالت االختفاء القرسي إىل اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان يف األمم املتحدة .يف
 26مايو  2016قدّمت الكرامة قضية بوبكر فرقاين ،مدرس مادة التاريخ ،وأب لخمسة أطفال ،الذي اعتقل تعسفياً من منزله يف قسنطينة ليلة  22يونيو ،1995
فكانت آخر ليلة تراه فيها أرسته .اختطف فرقاين خالل حمالت االعتقال الجامعية التي استهدفت أنصار ومناضيل الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ .وتروي زوجته أن
قوات األمن رمت غداة عملية القبض بعرشات الجثث يف شوارع املدينة لكن فرقاين مل يكن ضمنهم .بحثت عنه عرشين سنة بال كلل ،وظلت تطلب من السلطات
الكشف عن مصريه ومكان تواجده لكن دون جدوى .كام أحالت الكرامة إىل اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان قضية الصادق أرسيوي ،املجاهد يف جيش التحرير
الوطني واألب لثامنية أوالد ،الذي اختفى منذ  1996بعد أن رفض تلبية دعوة من دائرة االستعالم واألمن لقيادة إحدى املليشيات املحلية واالنخراط يف الحرب
األهلية التي اندلعت يف البالد إثر االنقالب العسكري.
يف إطار التحضري لالستعراض الدوري الشامل للجزائر ،املزمع عقده يف مايو  ،2017قدمت الكرامة يف  22سبتمرب  2016تقريرها إىل اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان.
تض ّمن التقرير  18توصية ترمي إىل الدفع بالسلطات إىل احرتام حقوق اإلنسان.
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ملحة يجب التطرق إليها أثناء االستعراض الدوري الشامل المقبل
قضايا ّ
وأثارت الكرامة من بني مسائل أخرى انتهاك الحقوق األساسية للمعتقلني مبا يف ذلك حرمانهم من حقهم يف التواصل مع محامييهم وأرسهم منذ الساعات األوىل
للقبض عليهم ،ومن االجتامع مع املحامني برسية وطول مدة الحبس االحتياطي .كام أعربت الكرامة عن قلقها بشأن اإلطار القانوين ملكافحة اإلرهاب وتعريفه
املبهم والفضفاض لجرمية اإلرهاب؛ الذي يتم مبوجبه احتجاز األشخاص احتياطياً مدة قد تصل إىل  12يوماً.
وأكدت الكرامة أن السلطات الجزائرية تق ّيد وتعاقب عىل أنشطة تدخل يف إطار حرية الرأي والتعبري والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات .إذ لجأت بعد
االنتخابات الرئاسية سنة  ،2014إىل العنف لقمع االحتجاجات السلمية ،وألقت القبض عىل العديد من األشخاص بسبب انتقادهم الحكومة ،ضمنهم صحفيون
وعاملون يف القطاع اإلعالمي .وتذكر الكرامة أن قانون العقوبات الجزائري يعاقب عىل «التجمهر غري املسلح» مبوجب املادة  ،98عىل الرغم من رفع حالة
الطوارئ منذ سنة  ،2011وال زالت املظاهرات السلمية محظورة يف العاصمة.
كام أن تكوين الجمعيات الزال خاضعاً لرقابة الجهاز التنفيذي إذ أن الترشيعات الحالية تعطي وزير الداخلية الحق يف رفض تسجيل جمعية «إذا ما كان هدف
تأسيسها يخالف النظام التأسييس القائم أو النظام العام ،أو اآلداب العامة أو القوانني والتنظيامت املعمول بها».
وأخريا نبهت الكرامة إىل تقاعس السلطات عن التعاون مع اإلجراءات الخاصة والهيئات املنشأة مبعاهدات يف األمم املتحدة مام يعرقل إنصاف الضحايا
وعائالتهم .وبالفعل فإن الحكومة الجزائرية مل ُتف ّعل إىل اليوم أيا من القرارات التي أصدرتها اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان رغم تذكريها عدة مرات ،كام أن
السلطات مل تستجب لطلب الزيارة الذي تقدم به الفريق العامل املعني بحاالت االختفاء القرسي منذ .2006

توصياتنا

•ضامن احرتام الحق يف حرية التعبري والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛
•وضع حد لجميع أشكال القمع ضد نشطاء حقوق اإلنسان والصحفيني؛
•التحقيق يف الجرائم التي ارتكبت خالل الحرب األهلية ،ووضع حد لإلفالت من العقاب مبحاكمة املتورطني؛
•إلغاء ميثاق السلم واملصالحة الوطنية؛
•مراجعة قانون مكافحة اإلرهاب ليتامىش مع املعايري الدولية لضامنات املحاكمة العادلة وحرية التعبري؛
•التعاون بفعالية وبحسن نية مع اإلجراءات الخاصة والهيئات املنشأة مبوجب معاهدات باألمم املتحدة.
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التصديقات
ICPPED

CAT

ICCPR

OPCAT

OP ICCPR

انشغاالتنا

•استمرار املامرسات القمعية واملضايقات املنهجية ض ّد األصوات املعارضة؛
•متادي األجهزة األمنية يف مامرسة التعذيب وإفالتها من العقاب؛
•االستخدام املفرط للقوة يف تفريق املظاهرات السلمية والتجمعات العامة.
للمتابعة

•نيسان\أبريل -أيار\مايو  :2017استعراض البحرين أمام لجنة مناهضة التعذيب؛
•األول من أيار\مايو  :2017االستعراض الدوري الشامل الثالث للبحرين أمام مجلس حقوق اإلنسان.

عمل الكرامة حول البحرين خالل هذه السنة

قدمنا  8مذكرة بشأن 5
ّ

حالة فردية إلى آليات حقوق اإلنسان التالية

W GA D : 2 / / S R S U M X : 1 / / S R T : 5

التقارير املنشورة

•الكرامة ،ـالبحرين :االستعراض الدوري الشامل ،تقرير موجز ألصحاب املصلحة ،سبتمرب 2016؛
•الكرامة ،البحرين :تقرير إىل لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية استعدادا الستعراض املؤسسة الوطنية
لحقوق اإلنسان ،يناير .2016
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البحرين
مضت خمس سنوات ومل تستطع البحرين الخروج من األزمة السياسية التي تلف البالد منذ العام  .2011فال زالت عملية املصالحة الوطنية عالقة وتفاقمت
بسبب مشاركة البحرين يف التحالف بقيادة السعودية يف الحرب ضد الحوثيني يف اليمن ،األمر الذي ساهم إىل حد كبري يف تعزيز االنقسامات داخل املجتمع
البحريني.
لب العديد من القضايا واالنقسامات السياسية يف البالد .ففي  30أيار\مايو  ،2016أيدت محكمة
مل يختلف العام  2016عن سابقه ،وبقي االنقسام الطائفي ّ
االستئناف البحرينية إدانة الشيخ عيل سلامن ،األمني العام لجمعية الوفاق – الحزب الشيعي املعارض الرئييس يف البالد  -وضاعفت عقوبته السجنية من أربع
إىل تسع سنوات بتهمة «التحريض ضد الحكومة» .ويف حزيران\يونيو ،قررت السلطات تعليق عمل الجمعية بحجة خلقها «بيئة مشجعة عىل اإلرهاب والتطرف
والعنف» ،وما لبثت املحكمة اإلدارية العليا أن أمرت بح ّلها.
تزايدت انتهاكات حقوق اإلنسان ،واستمرت حملة القمع السيايس ضد املعارضة باعتقالهم تعسفيا أو منعهم من السفر وصوالً إىل سحب الجنسية .فكانت
قوات األمن باملرصاد لكل أشكال االحتجاجات السلمية التي ما انف ّكت ّ
تنظم رغم قانون عام  2013القايض بحظر التجمعات العامة يف العاصمة املنامة ،وكان
االستخدام املفرط للقوة س ّيد الساحات.
ويف املشهد املقابل ،استُعرضت املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان يف البحرين يف أيار\مايو  2016أمام اللجنة الفرعية املعنية باالعتامد التابعة للتحالف العاملي
وصنفت يف الفئة (ب) بسبب عدم امتثالها ملبادئ باريس .وكانت الكرامة قد قدّمت يف كانون الثاين\ يناير
للمؤسسات الوطنية لحامية وتعزيز حقوق اإلنسانُ ،
 ،2016تقريرها إىل اللجنة الفرعية املعنية باالعتامد الذي س ّلطت فيه الضوء عىل عدم استقاللية وشفافية عمل اللجنة.

استمرار حملة القمع ضد المجتمع المدني والمعارضة السياسية
غدت حملة القمع التي طالت املجتمع املدين واملعارضة السياسية يف البحرين مامرسة مؤسسية؛ شملت إجراءات عديدة منها االعتقال التعسفي وحظر السفر
وسحب الجنسية .وتضاعفت انتهاكات حقوق اإلنسان األساسية كحرية التعبري والتجمع السلمي وحرمان املعتقلني من الضامنات القانونية وتع ّرضهم للتعذيب.
ساهم قانون مكافحة اإلرهاب لعام  2006القمعي يف تقييد الحريات األساسية وتهديد النشطاء السلميني واملدافعني عن حقوق اإلنسان واملعارضني السياسيني.
و ّمتت مالحقة العديد منهم بسبب «انتقاد» الحكومة عرب وسائل التواصل االجتامعي أو خالل التجمعات العامة .وتواصل السلطات البحرينية احتجاز سجناء
الرأي والضمري ،من مدافعني عن حقوق اإلنسان ومعارضني سياسيني ،عقب محاكامت جائرة بسبب عدم استقاللية القضاء.
وزادت السلطات خالل األشهر القليلة املاضية من رضاوة حملتها عىل حرية التعبري والتجمع السلمي ،واعتقلت عدداً من الناشطني والصحفيني وشخصيات
بارزة أخرى .ويف شباط\فرباير ُ ،2016حكم عىل املصور الصحفي أحمد جابر الفردان بالسجن ملدة ثالثة أشهر بعد احتجازه مبعزل عن العامل الخارجي وتعرضه
للتعذيب ،ال ليشء سوى لتغطيته الحتجاج سلمي ّ
نظم يف العام  ،2013وإدانته بتهمة «محاولة املشاركة يف تجمع غري مرشوع».
يف  14حزيران\يونيو  ،2016عُ ّلق عمل جمعية الوفاق بذريعة «حامية املجتمع ومكافحة التطرف» ،وجمدت أصولها .جاء هذا القرار بعد أسبوعني فقط عىل
تشديد العقوبة السجنية بحق أمينها العام من أربع إىل تسع سنوات بعد أن أدانه القضاء البحريني بـ «الرتويج لقلب وتغيري النظام السيايس بالقوة والتهديد
وغريها من الوسائل غري املرشوعة» و «إهانة وزارة الداخلية يف العلن» و «التحريض عىل عدم االنقياد للقوانني» .وقد أصدرت املحكمة اإلدارية العليا يف 17
متوز\يوليو  ،2016قرارها ّ
بحل جمعية الوفاق نهائياً بعد إدانتها بتهمة «انتهاكها الخطري للدستور والقوانني الوطنية» ،مبا يف ذلك إنشاء «بيئة حاضنة لإلرهاب
والتطرف والعنف» و»تنظيم أنشطة ترض بالسلم األهيل والوحدة الوطنية» و»التحريض عىل عدم االمتثال للمؤسسات».

متظاهرون يف املنامة
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التعذيب :ممارسة مستمرة
رغم مصادقة البحرين عىل اتفاقية مناهضة التعذيب يف العام  ،1998التزال هذه املامرسة منترشة يف البالد وتستعمل كأداة قمعية .و ُتظهر الحاالت التي وثقتها
الكرامة يف العام  ،2016أن السلطات البحرينية تلجأ للتعذيب للحصول عىل اعرتافات ُيأخذ بها يف املحاكامت كأدلة وحيدة إلدانة املتهمني .ويلجأ املوظفون
املكلفون بإنفاذ القانون ،التابعون لوزارة الداخلية ،إىل تعذيب املتّهمني بجرائم يعاقب عليها مبوجب قانون مكافحة اإلرهاب لعام  2006بشكل خاص ،دون
خوف من مالحقتهم قانونياً.
لكن السلطات تستمر يف نفيها لوجود مثل هذه املامرسة؛ مستندة إىل حظر مامرسة التعذيب مبوجب الدستور
والعقوبات التي ينص عليها القانون وامتثال البحرين للمعايري الدوليةّ .إل أ ّنه ورغم موافقة البحرين يف العام
 ،2011عىل تعديل ترشيعاتها وتعريف التعذيب وتجرميه مبوجب اتفاقية مناهضة التعذيب ،يبقى القانون
البحريني عاجزا عن حظر هذه املامرسة بشكل نهايئ.
من ناحية أخرى ،تعلن السلطات عدم اعرتاضها عىل تنظيم مظاهرات سلمية ،بيد أن منظامت حقوقية عدّة
تؤ ّكد لجوء السلطات إىل االستخدام املفرط للقوة يف قمع االحتجاجات .ويف هذا السياق ،وثقت الكرامة حالة
شقيقني قارصين هام :فاضل وباسل جايد ،اللذين تعرضا للتعذيب يف االعتقال وأرغام عىل التوقيع عىل االعرتاف
مبسؤوليتهام عن تنظيم «تجمع غري مرشوع» ،وهي تهمة درج استخدامها لقمع الحق يف حرية التجمع السلمي
ومحاكمة املشاركني يف التظاهرات.

باسل جايد

مرة أخرى يف العام  ،2016مل تفلح البحرين يف تحديد موعد لزيارة املقرر الخاص املعني بالتعذيب وغريه من رضوب
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة .فبعد إلغاء الزيارات التي كانت مقررة لعامي  2012و  ،2013استمرت الحكومة يف تأجيلها ،مشرية رسمياً
إىل «عدم قدرتها عىل تحديد موعد».

االستعراض الدوري الشامل للبحرين
قدمت الكرامة يف  22أيلول\سبتمرب  ،2016تقريرها حول الوضع الحقوقي يف البحرين إىل مجلس حقوق اإلنسان ،يف إطار االستعداد لالستعراض الدوري الشامل
الثالث للبالد ،الذي سيعقد يف مطلع أيار\مايو .2017
تتم خالل عملية االستعراض الدوري الشامل مراجعة سجل حقوق اإلنسان لجميع الدول األعضاء يف األمم املتحدة من قبل مجلس حقوق اإلنسان مرة كل أربع
سنوات ،عرب مناقشة تفاعلية بني الدولة قيد االستعراض وباقي الدول األعضاء يف األمم املتحدة .ودعام لهذه العمليةُ ،يسمح للمنظامت غري الحكومية بتقديم ما
لديها من معلومات موثقة ،تستطيع الدول املشاركة الرجوع إليها وإدراجها يف املناقشة.
س ّلطت الكرامة يف تقريرها الضوء عىل االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان يف البالد والتي ال تزال سائدة حتى تاريخ كتابة هذا التقرير ،كالتعذيب واالعتقال
التعسفي وانتهاك الحق يف املحاكمة العادلة .وأعربت عن قلقها إزاء مامرسة القمع ضد املعارضة وطبيعة قانون مكافحة اإلرهاب لعام  2006القمعية ،التي
تق ّيد وتهدد الحريات األساسية للناشطني السلميني واملدافعني عن حقوق اإلنسان واملعارضني السياسيني.
كام ندّدت مبامرسة االعتقال التعسفي التي تهدف إىل إسكات املعارضني السلميني واملدافعني عن حقوق اإلنسان ،مشرية إىل االعتقاالت التي طالت املتظاهرين
السلميني ،عىل يد أفراد من جهاز األمن الوطني الذين استخدموا القوة املفرطة .وغالباً ما يتعرض املعتقلون ملحاكامت جائرة؛ إذ ال تكتفي السلطات باالعتقال
الرسي ،بل متنع املعتقلني من التواصل مع محامييهم قبل جلسة املحاكمة إلعداد دفاعهم ،و ُيركن إىل االعرتافات املنتزعة تحت التعذيب .وتشكل هذه املامرسات
أبرز العيوب التي متيز النظام القضايئ البحريني .كذلك ،فإن الهيئات القضائية مثل املحاكم العسكرية ومحكمة السالم الوطنية ال توفر الضامنات القضائية التي
تكفل حامية حقوق املتهمني ،كونها خاضعة للسلطة امللكية وتفتقر بالتايل إىل االستقاللية.
وعالوة عىل ذلك ،نوهت الكرامة بإنشاء مكتب ديوان املظامل (األمبودسامن) التابع لوزارة الداخلية منذ العام  ،2012ووحدة التحقيق الخاصة مبكتب النائب
العام ،فض ًال عن لجنة حقوق السجناء واملعتقلني ،وإعادة إنشاء املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان .لكنها أوضحت أن هذه اآلليات مل تحل دون انتشار ظاهرة
اإلفالت من العقاب يف البحرين الفتقارها جميعاً إىل االستقاللية والكفاءة والشفافية؛ وخري دليل هو تصنيف املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان يف الفئة (ب) من
قبل اللجنة الفرعية لالعتامد التابعة للتحالف العاملي للمؤسسات الوطنية لحامية وتعزيز حقوق اإلنسان.
فس غيابا لإلرادة
وأخرياً ،أبدت الكرامة قلقها لعدم تنفيذ البحرين للعديد من التوصيات التي قبلت بها خالل االستعراض الدوري الشامل عام  ،2012وهو ما ُي ّ
السياسية لتعزيز حقوق اإلنسان يف البالد .وستكون البحرين يف أيار\مايو  ،2017عىل موعد مع توصيات جديدة تقدّمها لها الدول األعضاء باألمم املتحدة ،و
إبالغ اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان بالتي قبلت بها والعمل عىل تنفيذها.
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توصياتنا

•وضع حد نهايئ لحملة القمع ضد النشطاء السياسيني واإلفراج الفوري عن جميع املعتقلني تعسفاً؛
•وضع حد ملامرسة التعذيب وضامن إحالة جميع مزاعم التعذيب للتحقيقات املستقلة واملحايدة؛
•وقف االستخدام املفرط للقوة ضد املتظاهرين السلميني؛
•تعديل قانون مكافحة اإلرهاب للعام  2006لضامن امتثاله للمعايري الدولية لحقوق اإلنسان ومراجعة جميع أحكام
اإلدانة الصادرة مبوجبه.
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جيبوتي
التصديقات
ICPPED

CAT

ICCPR

OPCAT

OP ICCPR

انشغاالتنا

•تفيش التعذيب وسوء املعاملة مبراكز الرشطة وأثناء االحتجاز؛
•عمليات القبض التعسفية للمعارضني السياسيني؛
•غياب ضامنات املحاكمة العادلة؛
•القيود املفروضة عىل حرية التعبري والتجمع السلمي ،واالستعامل املفرط للقوة من طرف الرشطة والجيش؛
•إفالت املسؤولني عن االنتهاكات من العقاب وعدم فتح تحقيقات مستقلة ونزيهة.
للمتابعة

•سبتمرب  :2017تقرير الكرامة إىل مجلس حقوق اإلنسان استعداداً لالستعراض الدوري الشامل لجيبويت املزمع
عقده يف مايو 2018؛
• 1نوفمرب  :2017تقرير جيبويت الوطني الثاين إىل اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان.
عمل الكرامة حول جيبويت خالل هذه السنة

قدمنا  7مذكرة بشأن 3
ّ
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جيبوتي
مل تتوقف خالل سنة  2016االنتهاكات املتكررة للحقوق املدنية والسياسية يف دولة جيبويت التي تتميز بنظام حكم الحزب الوحيد .ففي أبريل  2016شاركت
املعارضة املضطهدة يف االنتخابات الرئاسية التي أسفرت عن فوز إسامعيل عمر جله بنسبة  87%من األصوات ليصبح رئيسا للبالد للمرة الرابعة عىل التوايل ،رغم
االنتقادات الواسعة واالتهامات بالتالعب يف النتائج.
رافق العملية االنتخابية انتهاكات جسيمة اللتزامات جيبويت الدولية يف مجال حقوق اإلنسان طالت األصوات املنتقدة من معارضني وصحفيني ومدافعني عن
حقوق اإلنسان .وشنت السلطات حملة قمع واسعة شملت عمليات اعتقال واحتجاز تعسفية وإعدامات خارج نطاق القضاء وتعذيب وإغالق صحف ومالحقة
النشطاء عىل اإلنرتنت باإلضافة إىل منع املدافعني عن حقوق اإلنسان من السفر.

قمع منهجي لحرية التعبير واعتقاالت تعسفية
بعد انتخاب عمر جلة رئيسا للبالد للمرة الرابعة ارتفعت حدة املعارضة التي تعرب عن آرائها يف الصحافة وعىل مواقع التواصل االجتامعي .وواجهت السلطات
كل أشكال االنتقاد باالعتقاالت التعسفية واملضايقات القضائية وأحياناً التعذيب.
ويف هذا السياق و ّثقت الكرامة حالة قادر عبدي إبراهيم ،مدير النرش بصحيفة ( L’Auroreالفجر) مبدينة جيبويت ،الذي قضت املحكمة يف  19يناير  2016بسجنه
شهرين مع وقف التنفيذ وتعليق جريدته نفس املدة .انطلقت املضايقات القضائية ضد قادر عبدي بعد أن نرش بتاريخ  11يناير  2016يف العدد الخامس من
جريدته صورة فتاة تبلغ من العمر سبع سنوات لقيت حتفها أثناء التفريق العنيف الحتفال ديني من قبل الرشطة يف  21ديسمرب  ،2015والذي خلف عرشات
القتىل وإصابة العديد من األشخاص بجروح .ويف أغسطس  2016اعتقل تعسفيا للمرة الثانية ومنعت صحيفته من الصدور بسبب تغطيته لحظر سفر وزير
الشؤون اإلسالمية السابق حمود عبدي سلامن من قبل السلطات الجيبوتية.
كام أحالت الكرامة حالة الناشط السلمي عبدي عدن الشيخ عيل إىل املقرر الخاص املعني بالحق يف حرية الرأي والتعبري .اعتقل عبدي تعسفيا يف أغسطس 2016
شح املياه بقرية عيل صبيح والصعوبات التي يعانيها
واحتجز ثالثة أشهر انتقاما منه عىل نرشه رشيط فيديو عىل مواقع التواصل االجتامعي ،أثار فيه مشكلة ّ
سكان املنطقة ،وانتقد تقاعس السلطات عن معالجة الوضع.
الحظت الكرامة من خالل الحاالت التي وثقتها ورفعتها إىل األمم املتحدة أن االنتهاكات تتبع سلوكات منطية؛ تبدأ بتوقيف الضحايا تعسفيا دون إذن قضايئ
بسبب مامرستهم لحقهم يف حرية التعبري والرأي ثم وضعهم رهن االعتقال يف مختلف مراكز الرشطة عرب البالد وحرمانهم من حقهم يف االتصال مبحامييهم
وبأرسهم وتوجيه تهم لهم من قبيل «نرش أخبار كاذبة» أو «إهانة مسؤولني يف الدولة» .وأخرياً يتعرض الضحايا ملحاكامت جائرة ُتصدر يف حقهم أحكام بالسجن
لعدة أشهر و/أو بأداء غرامات مالية كبرية .وتبقى ميزة النظام القضايئ الجيبويت هي املحاكامت الرسيعة وغياب العدالة وافتقارها لالستقاللية والنزاهة ،ألنها
تعمل بتوجيه من الحكومة لكتم كل األصوات املعارضة.

اعترافات تحت اإلكراه وظروف اعتقال مزرية
يواجه الصحفيون واملدافعون عن حقوق اإلنسان وأعضاء املعارضة خالل االعتقال العديد من االنتهاكات .ويتعرض العديد منهم للتعذيب عىل يد املوظفني
املكلفني بإنفاذ القانون ومصالح األمن لالنتقام منهم وإجبارهم عىل تقديم اعرتافات تجرم عملهم.
إضافة إىل ذك تفتقر مراكز االعتقال املكتظة بالنزالء للنظافة والتغذية املناسبة والعناية الصحية .وتهدف هذه املعاملة إىل ّ
بث الرعب يف صفوف املعتقلني
ودفعهم إىل التّخيل عن نشاطهم.
ألقى رجال الرشطة القبض عىل الصحفي محمد إبراهيم وايس يف  11يناير  2016بسبب نرشه مقاالت انتقد فيها سياسة النظام .ثم قاموا بتعذيبه إلجباره عىل
إعطائهم مفتاح حسابه عىل فيسبوك لالطالع عىل أنشطته عىل الشبكة .ورغم تأثر حالته الصحية نقل إىل سجن غابودي مبدينة جيبويت حيث القى ظروف اعتقال
سيئة للغاية شملت سوء التغذية وانعدام رشوط النظافة.
ال تساهم الحاالت املذكورة يف تسليط الضوء عىل االنتهاكات الصارخة لحقوق اإلنسان يف جيبويت وعدم احرتام التزاماتها مبوجب القانون الدويل ،وتحديدا العهد
الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية الذي صادقت عليه سنة  2002فحسبّ ،
وإنا توضح طبيعة تلك املامرسات التي تهدف إىل إخراس املعارضة واالنتقام
من كل املنتقدين للحكومةّ .مثة حاجة ملحة يف البالد لفتح املجال أمام التعدّدية والقيام بإصالحات دميوقراطية لضامن احرتام الحقوق والحريات األساسية
وحاميتها.

الكرامة  -التقرير السنوي

2016

23

جيبوتي

قمع المعارضة السلمية خالل االنتخابات الرئاسية
عدّل املجلس الوطني سنة  2010الدستور ليسمح لعمر جله بالرتشح لالنتخابات الرئاسية من جديد بعد
أن شغل املنصب لواليتني متتاليتني يف  1999ثم  .2005انتقدت املعارضة تلك املناورة بشدة وقاطعت
االنتخابات واجتاحت البالد موجة احتجاجات واسعة.
وبعد أن أعلن جله ترشحه لالنتخابات للمرة الرابعة يف أبريل  ،2016أطلقت السلطات مرة أخرى حملة
قمع عىل املعارضة السلمية استعملت فيها القوة املفرطة .ووثقت الكرامة يف  21ديسمرب  2015مداهمة
قوات الرشطة ملنزل جاما أماريح مايدال عضو اتحاد الخالص الوطني ،الذي كان يستضيف اجتامعا
للمعارضة ،وهناك أيضاً استخدمت القوة املفرطة والغازات املسيلة للدموع ضد الحارضين ،مام أدى
إىل جرح عدد من قادة املعارضة ضمنهم سعيد حسني روبله وأحمد يوسف حميد ،رئيس اتحاد الخالص
الوطني وحمود عبدي سلطان وزير الشؤون اإلسالمية السابق ،ما استدعى نقلهم إىل مستشفى بوفارد
تنديد بقرار جله الرتشح لعهدة رئاسية رابعة
العسكري الفرنيس ،حيث وضعوا يف العناية املركزة

توصياتنا

•تعديل القانون الداخيل بشأن التعذيب وسوء املعاملة ليتوافق مع اتفاقية مناهضة التعذيب؛
•تطبيق القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء وضامنات املحاكمة العادلة لكل املحتجزين؛
•ضامن حرية التعبري وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي وضامن مامرستها بكل حرية؛
•مكافحة اإلفالت من العقاب مبالحقة كل املسؤولني عن انتهاكات حقوق اإلنسان عىل كل املستويات.
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التصديقات
CAT

ICCPR

OPCAT

OP ICCPR

ICPPED

انشغاالتنا

•الطابع املؤسسايت لالختفاء القرسي؛
•االحتجاز التعسفي وإحالة املدنيني عىل املحاكم العسكرية؛
•عقوبة اإلعدام إثر محاكامت جائرة واإلعدامات خارج نطاق القضاء؛
•تبني قوانني صارمة للقضاء عىل كل أشكال االنتقاد والتعبري والتجمع السلمي واملعارضة السياسية؛
•االستعامل املفرط للقوة ضد املعارضني السياسيني واملتظاهرين السلميني والتعذيب وسوء املعاملة أثناء فرتة
االحتجاز.
للمتابعة

•مارس  :2017استعراض املجلس القومي لحقوق اإلنسان من طرف اللجنة الفرعية املعنية باالعتامد ()SCA
التابعة للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان؛
• 25يونيو  :2017التقرير الوطني األول ملرص إىل لجنة مناهضة التعذيب املتأخر بـ  13سنة ،حيث كان من
املفرتض تقدميه سنة 2004؛
• 1نوفمرب  :2017التقرير الوطني األول ملرص إىل اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان املتأخر بـ  13سنة ،حيث كان
من املفرتض تقدميه سنة .2004
عمل الكرامة حول مصر خالل هذه السنة

قدمنا  112مذكرة بشأن 68
ّ

حالة فردية إلى آليات حقوق اإلنسان التالية
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التقارير املنشورة

•الكرامة ،مرص :تقرير إىل لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية استعدادا الستعراض املؤسسة الوطنية لحقوق
اإلنسان ،يونيو .2016
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يحل تنظيم االنتخابات الربملانية املرصية نهاية العام  ،2015ووعود الحكومة املرصية بتعزيز الحقوق والحريات األساسية ،دون تزايد انتهاكات حقوق اإلنسان
مل ُ
يف مجموع البالد خالل العام  ،2016ما برهن عن عدم التزام مرص بتعهداتها يف القيام بإصالحات فعلية.
يف العام  ،2016صادق مجلس النواب املرصي (الربملان) ،املنتخب حديثا ،عىل قوانني معيبة مبا فيها قانون مكافحة اإلرهاب لسنة  ،2015وقانون «تأمني وحامية
املنشآت العامة والحيوية» ،الذي يسمح بإحالة املدنيني عىل املحاكم العسكرية .وكانت السلطات قد لجأت لهذا القانون بشكل واسع قبل تشكيل الربملان مام
أثار انتقاد العديد من منظامت حقوق اإلنسان .ناهيك عن تبني قوانني أخرى زادت من تقليص الحريات يف البالد ،إذ وافق مجلس النواب عىل مرشوع قانون
تنظيم عمل الجمعيات األهلية ومنظامت املجتمع املدين يف نوفمرب  2016الذي ض ّيق أكرث عىل الحق يف حرية التجمع وتكوين الجمعيات .كام تم إقرار القانون
الخاص بالتنظيم املؤسيس للصحافة واإلعالم ،الذي ينص عىل إنشاء مجلس أعىل لتنظيم اإلعالم يتم تعيني رئيسه من طرف رئيس البالد ،وأعطيت له صالحية
إصدار وسحب الرتاخيص وتغريم وتعليق صدور املطبوعات والبث ،األمر الذي يحد بشكل كبري من حرية الصحافة.
يف هذا اإلطار القانوين تواصلت خالل سنة  2016انتهاكات واسعة لحقوق اإلنسان .ففي سيناء ،حيث الزالت حالة الطوارئ سارية املفعول ،ميارس الجيش
ومصالح إنفاذ القانون العنف دون متييز؛ تعذيب وقتل خارج نطاق القضاء واعتقاالت تعسفية إلرهابيني مزعومني .قمعت السلطات مبوجب قانون مكافحة
اإلرهاب لسنة  2015األصوات املنتقدة والصحفيني واملعارضني السياسيني ،كام اعتقلت املتظاهرين السلميني يف البالد بذريعة «أمن الدولة» .واستغلت قانون
«تأمني وحامية املنشآت العامة والحيوية» إلحالة املدنيني عىل املحاكم العسكرية التي تفتقر إىل االستقاللية وتقبل باالعرتافات املنتزعة تحت التعذيب وتحرم
املتهمني من ضامنات املحاكمة العادلة .كام أن منظامت حقوق اإلنسان تعرضت بدورها لحملة منهجية من طرف السلطات شملت تجميد أرصدتها وتعليق
أنشطتها واعتقال أعضائها ومنعهم من السفر.
دفعت االنتهاكات املذكورة بعدد من آليات حقوق اإلنسان األممية إىل إصدار بيانات تدعو حكومة مرص إىل اتخاذ تدابري عاجلة إلصالح الوضع .وقال املقرر
الخاص املعني بحرية التجمع وتكوين الجمعيات بشأن القانون الجديد الخاص بتنظيم عمل الجمعيات األهلية ومنظامت املجتمع املدين «رمبا يقرتح مرشوع
هذا القانون أسوأ القيود عىل الحريات األساسية يف مرص منذ ثورة  »2011ألنه «يهدف إىل نسف أسس املجتمع املدين وسيدمره يف البالد ألجيال»..

ارتفاع وتيرة االختفاءات القسرية
تزايدت حدّة االختفاءات القرسية عىل يد السلطات خالل هذه السنة ووصلت أبعاداً غري مسبوقة .رغم نفي الحكومة مسؤوليتها عن اختطاف اآلالف من
األشخاص .ووثقت الكرامة العديد من الحاالت عىل أساس شهادات أرس الضحايا.
دفع حجم الظاهرة بالفريق العامل املعني بحاالت االختفاء القرسي إىل تسليط الضوء عىل تلك اإلشكالية يف تقريره لسنة  .2016وأعرب خرباء الفريق عن
انشغالهم البالغ و «قدم الفريق العامل يف إطار تدابريه االستعجالية إىل الحكومة  131حالة جديدة مرتبطة مبا يبدو أنه ارتفاع يف هذه املامرسة النمطية».
تتبع الحاالت التي وثقتها الكرامة نفس األسلوب النمطي ،إذ يتم القبض عىل األشخاص دون إذن قضايئ ثم يحتجزون يف الرس من طرف قوات األمن واملخابرات
والجيش والرشطة ويتم تعذيبهم النتزاع اعرتافاتهم التي تستعمل فيام بعد إلدانتهم يف املحاكامت .بعد ذلك يظهر بعض الضحايا مبراكز االعتقال ،ويحالون عىل
وتوجه إليهم االتهامات إلضفاء الطابع الرسمي عىل اعتقالهم .ويف بعض األحيان يتم التالعب يف تاريخ القبض عليهم .وتنفي السلطات بشكل منهجي
االدعاء ّ
ضلوعها يف تلك االختفاءات وترفض تقديم أية معلومات ألرس الضحايا بشأن مصريهم أو أماكن تواجدهم.

وقفة احتجاجية لعائالت ضحايا االختفاء القرسي يف مرص
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يف هذا السياق ،نورد حالة مواطنني مرصيني اختفيا قرسيا عىل يد السلطات املرصية ومل يظهرا إىل اليوم .اختطف األول يف  10سبتمرب  2014مبنطقة الخانقة يف
محافظة القليوبية ،بينام اختطف الثاين يف  27ديسمرب  2015بعني شمس يف مدينة القاهرة عىل يد قوات األمن الوطني .حاولت أرسة الضحيتني معرفة مكان
تواجدهام لكنها مل تتوصل بجواب رغم جهودها الحثيثة لدى السلطات املرصية التي ظلت تنفي أية عالقة لها باختفائهام وترفض تقديم أية معلومات بشأنهام.

انتهاك الحق في حرية التعبير وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات
مل تخف وترية السياسة القمعية التي انتهجتها السلطات منذ سنوات ضد الحقوق األساسية كحرية التعبري وحرية التجمع وتكوين الجمعيات.
ففي أبريل ومايو  2016تجمع متظاهرون سلميون يف عدة مدن احتجاجاً عىل قرار الحكومة بالتنازل عن جزيريت صنافري وتريان للسعودية ،فقامت السلطات
باستعامل القوة املفرطة لتفريقهم واعتقلت املئات وتابعتهم مبوجب القانون  107لسنة  2013بشأن «تنظيم الحق يف االجتامعات العامة واملواكب والتظاهرات
السلمية يف األماكن العامة» الذي استغلته السلطات لتربير العديد من االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان مبا فيها الحكم عىل متظاهرين سلميني بعقوبة
اإلعدام.
وباملوازاة مع ذلك قامت الحكومة يف سبتمرب  2016باملوافقة عىل مرشوع قانون الجمعيات الجديد الذي أثار انشغال الكرامة واإلجراءات الخاصة باألمم
املتحدة بسبب تضييقه الخناق عىل عمل الجمعيات واملنظامت الحقوقية ومتويلها ،ووضعها تحت وصاية الجهاز األمني وحرص أنشطتها يف مامرسة ما أسامه
بشكل فضفاض «باألنشطة التي تتفق مع احتياجات املجتمع املرصي» .وهكذا شهدت سنة  2016مواصلة املضايقات القانونية واضطهاد العديد من املنظامت
غري الحكومية ومؤسسيها الذين اتهموا تعسفيا «بالحصول عىل متويالت غري مرشوعة» و «مامرسة أنشطة غري قانونية» .اضطرت مجموعة من هذه املنظامت
إىل إغالق أبوابها .وأعربت إجراءات األمم املتحدة الخاصة عن انشغالها باالنتهاكات املستمرة لهذه الحقوق كاملقرر الخاص املعني بتعزيز وحامية الحق يف
حرية الرأي والتعبري الذي وجه رسالة إىل الحكومة املرصية ن ّبه فيها إىل «ارتفاع وترية تجريم التعبري وسجن الصحفيني».
صادق الرئيس السييس يف  26ديسمرب  2016عىل قانون تنظيم الصحافة واإلعالم ،الذي يؤسس إلنشاء مجلس أعىل لإلعالم ،وهيئة وطنية للصحافة ،وأخرى
لإلعالم .يتكلف املجلس بالتنظيم الشامل لهذا القطاع ،ويختار الرئيس مبارشة رؤساء الهيئات مام يضع اإلعالم تحت الرقابة املبارشة للجهاز التنفيذي .ويدخل
هذا القانون يف إطار الحملة النمطية التي شنتها الحكومة عىل العاملني يف مجال اإلعالم ،وأدت إىل اعتقال ومتابعة العديد منهم أمام املحاكم العسكرية بتهم
مختلفة منها اإلرهاب.

احتجاج ضد انتهاك الحق يف حرية التعبري يف مرص
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اإلعدام بإجراءات موجزة وعقوبة اإلعدام
تشكل اإلعدامات خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أهم االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان .وكانت الكرامة قد انتقدت بشدة ما جاء عىل لسان وزير
العدل املرصي يف يناير  2016الذي دعا إىل قتل «أعضاء جامعة اإلخوان املسلمني ومن معهم» .هذا الخطاب ال يتعارض فقط مع املبادئ األساسية للقانون
الدويل اإلنساين وتحديداً املادة  201من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية الذي يحظر « أية دعوة للتمييز أو العداوة أو العنف» ،بل يشكل
أرضية خصبة ملزيد من االنتهاكات ويخلق بيئة اإلفالت من العقاب بالنسبة للمتورطني يف ذلك .وقد و ّثقت الكرامة العديد من الوفيات املشبوهة للمعتقلني
السياسيني يف مراكز االحتجاز ،كام أن وسائل اإلعالم نقلت العديد من عمليات القتل خارج نطاق القضاء استهدفت أعضاء وقيادات من اإلخوان املسلمني
ضمنهم محمد كامل ،الذي زعمت السلطات أنه لقي حتفه يف تبادل إلطالق النار مع رجال األمن الوطني الذين حاولوا القبض عليه.
ما جاء عىل لسان وزير العدل ينتهك واجبه القانوين يف التحفظ واالستقاللية والنزاهة وينسف نظام العدالة بأكمله .ويف هذا السياق يواجه العديد من
األشخاص خطر إصدار عقوبة اإلعدام يف حقهم ألسباب سياسية بعد محاكامت جائرة أمام املحاكم مبا يف ذلك العسكرية.

األمم المتحدة تدين الممارسة النمطية لالعتقال التعسفي
وثقت الكرامة املئات من حاالت القبض واالحتجاز التعسفيني يف مرص وأحالتها عىل اإلجراءات الخاصة املعنية باألمم املتحدة .ونتيجة لذلك أصدر الفريق
العامل املعني بحاالت االحتجاز التعسفي سنة  2016مجموعة من القرارات أدان فيها الطابع التعسفي الحتجاز الضحايا ودعا إىل اإلفراج الفوري عنهم .ونرضب
مثال بحالة الصحفيني التسعة الذين قبض عليهم واحتجزوا تعسفيا ثم صدرت يف حقهم بعد محاكمة جائرة أحكام سجنية ثقيلة يف ما عرف «بغرفة عمليات
رابعة» .ويف أبريل  ،2016دعا الفريق العامل املعني باالحتجاز التعسفي السلطات إىل اإلفراج عنهم .كام أن خرباء الفريق اعتربوا أن الطالب الشاب ،الذي
رفعت الكرامة قضيته إىل األمم املتحدة ،محتجز تعسفيا .و أشار الخرباء يف قرارهم إىل أن محاكمته كانت جائرة ألن الذرائع القانونية التي تم اعتقاله عىل
أساسها معيبة ،وألنها مبنية عىل اعرتافاته املنتزعة تحت التعذيب ،وألنه ال يجب تقديم املدنيني أمام املحاكم العسكرية.
توضح قرارات الفريق األممي الطابع املنهجي ملامرسة االحتجاز التعسفي ومنطية االنتهاكات التي تحدث يف مرص .واستنادا إىل النتائج التي توصلت إليها األمم
املتحدة والكرامة ،يجب عىل مرص اتخاذ تدابري عاجلة إلطالق رساح جميع ضحايا االعتقال التعسفي .لكن وإىل اليوم مل تنفذ الحكومة املرصية أ ّياً من تلك
القرارات مبا يف ذلك القرار الصادر سنة  2013بشأن محمد مريس الرئيس املرصي السابق ،الذي اعترب الفريق أن اعتقاله تعسفي .كام ينبغي عىل الحكومة
املرصية وقف تلك املامرسة بشكل فوري ووضع جميع الضحايا تحت حامية القانون وضامن اإلجراءات القانونية العادلة للجميع.

توصياتنا

•املصادقة عىل اتفاقية حامية جميع األشخاص من االختفاء القرسي؛ والقضاء عىل هذه املامرسة؛
•تعديل الترشيعات بشأن التعذيب ومطابقتها مع املواصفات الدولية وتقديم التقرير املستحق إىل لجنة مناهضة
التعذيب؛
•إلغاء العمل بقانون الطوارئ ملالحقة املدنيني أمام املحاكم العسكرية؛
•تنفيذ ضامنات املحاكامت العادلة؛
•ضامن الحق يف حرية التعبري والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
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العراق
التصديقات
ICPPED

UNCAT
OPCAT

ICCPR
OP ICCPR

انشغاالتنا

•تفيش املامرسة املنهجية لالختفاء القرسي من طرف موظفي الدولة وامليليشيات املوالية لها يف الحشد الشعبي؛
•املامرسة املنهجية للتعذيب واستعامل االعرتافات املنتزعة تحت اإلكراه يف املحاكامت الجائرة أمام املحكمة
الجنائية املركزية العراقية؛
•النطق بأحكام اإلعدام وتنفيذها؛
•استعامل قانون اإلرهاب لتربير كل أشكال القمع.
للمتابعة

• 14أغسطس  :2017تقديم تقرير املتابعة الوطني إىل لجنة مناهضة التعذيب املتأخر بسنتني؛
• 18سبتمرب  :2017تقديم تقرير املتابعة الحكومي إىل اللجنة املعنية باالختفاء القرسي املتأخر بسنتني؛
• 4نوفمرب  :2017تقديم تقرير املتابعة الحكومي إىل اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان املتأخر بسنتني.

عمل الكرامة حول العراق خالل هذه السنة

قدمنا  115مذكرة بشأن 58
ّ

حالة فردية إلى آليات حقوق اإلنسان التالية

W GEID : 4 / / W G A D : 23 / / S R S U M X : 1 / / SR T : 20 / /
SR IJL : 1 // S RH RD : 2 / / S R C T : 20 / / C E D : 4 4

الكرامة  -التقرير السنوي

2016

29

العراق
متيزت سنة  2016يف العراق باستمرار العنف ومزيد من االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان .وكالعادة كان املدنيون أول ضحايا هذا العنف الرهيب الذي
خلف وفقا ألرقام األمم املتحدة لعام  2016أكرث من  6500قتيل ،بينام بلغ عدد النازحني بسبب األزمة اإلنسانية املستمرة  3,4مليون شخص.
يف يناير  ،2016حارصت قوات الجيش العراقي مدينة الفلوجة الخاضعة لتنظيم الدولة اإلسالمية منذ سنة  .2014دخلت مدينتي الكرمة والرمادي يف فرباير.
ثم أطلقت يف  3مايو معركة الفلوجة بعد حصار طويل لتسيطر عليها من جديد بعد شهر .ويف  20أكتوبر  2016شنت القوات العراقية والكردية بدعم من
التحالف بقيادة الواليات املتحدة األمريكية حملة واسعة الستعادة مدينة املوصل ،ثاين أكرب املدن العراقية ،من أيدي التنظيم.
يف  3يوليو  ،2016شهدت بغداد تفجريين كبريين خ ّلفا  250قتيال أعلن التنظيم مسؤوليته عنهام ،واعتربتهام السلطات العراقية األكرث فتكا منذ الغزو األمرييك
سنة  ،2003وهو ما يوضح دون شك حالة انعدام األمن املزمنة يف العراق .ودعا رئيس الوزراء ووزير العدل العراقيني يف اليوم املوايل إىل تنفيذ أحكام اإلعدام
الصادرة وأعلن أنهم «ماضون يف إنزال القصاص العادل مبن تلطخت أيديهم بدماء العراقيني» .وتم إعدام خمسة أشخاص يف نفس اليوم دون اإلعالن عن
الجرائم التي حوكموا من أجلها.
ويف  26نوفمرب ،أقر الربملان مرشوع قانون اعترب فيه «الحشد الشعبي» ،وهو تنظيم يضم أكرث من أربعني ميليشيا أغلبها شيعية تابعة لسلطة وزارة الداخلية،
قوة رسمية إىل جانب الجيش ،األمر الذي اعتربه منتقدو الحكومة أنه سيزيد من االنقسامات الطائفية يف البالد.
عىل املستوى السيايس متيزت سنة  2016بالرصاع عىل نظام املحاصصة الطائفية وتعديل الحكومة ،بعد أن أعلن رئيس الوزراء يف فرباير عن رغبته يف تعيني
تكنوقراطيني إلعادة تشكيل مجلس الوزراء املؤلف سنة  2014عىل أساس الكتل السياسية يف الربملان .إال أن ذلك واجه معارضة القوى السياسية ونظم الربملانيون
اعتصاما وقاطعوا الجلسات إلظهار رفضهم للقوائم التي قدمها رئيس الوزراء .وباملوازاة مع ذلك ُنظمت عىل مدار السنة احتجاجات يف العاصمة دعا إليها رجل
الدين الشيعي مقتدى الصدر .وأصدر بيانا يف أبريل دعا فيه إىل استقالة جميع الوزراء لتشهد العاصمة احتجاجات تدين الطائفية والفساد وتطالب بحكومة
جديدة.

مكافحة اإلرهاب :باب مفتوح لالنتهاكات
أدى رد الحكومة العراقية عىل تدهور الحالية األمنية يف البالد ومحاربتها لتنظيم الدولة اإلسالمية إىل خلق بيئة ساهمت يف ازدياد االنتهاكات الجسيمة لحقوق
اإلنسان بشكل خطري ،ترتكب ج ّلها بذريعة مكافحة اإلرهاب .وكانت النتيجة أن تعرض العديد من املشتبه فيهم باإلرهاب ،دون أسباب معقولة ،إىل اإلعدام
خارج نطاق القضاء واالختفاء القرسي والتعذيب واملحاكامت الجائرة التي ال تحرتم أدىن حقوقهم األساسية.
توصلت الكرامة خالل معركة الفلوجة بالعديد من الشهادات تفيد بإعدام سنيني مدنيني هربوا من املدينة املحارصة واحتجاز املئات من السكان املدنيني
وتعذيبهم من طرف قوات الجيش وميليشيات الحشد الشعبي التابعة للحكومة لالشتباه يف «عالقتهم بتنظيم الدولة اإلسالمية» .كام تم القبض عىل األفراد
النازحني من املناطق التي يسيطر عليها التنظيم وتعرضوا لالختفاء لالشتباه يف كونهم «أنصار تنظيم إرهايب».

نقطة تفتيش ملليشيات عراقية
30
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العراق
وثقت الكرامة يف سبتمرب حالة ثالثة أشخاص نزحوا من املوصل والرمادي التي كانت حينئذ بيد تنظيم الدولة اإلسالمية واختفوا ما بني مايو ويونيو  2015بعد
القبض عليهم عند نقط تفتيش تسيطر عليها ميليشيا حزب الله املدعومة من طرف الدولة.
عالوة عىل ذلك تفتقر محاكامت املتهمني باإلرهاب لضامنات املحاكامت العادلة ،بينام يتعرض املحامون الذي يدافعون عنهم يف تلك القضايا للمضايقات
والتحرش من طرف السلطات .ينص قانون مكافحة اإلرهاب عىل عقوبة اإلعدام التي يتم النطق بها بشكل روتيني بعد محاكامت موجزة أمام املحكمة الجنائية
املركزية العراقية ،التي تفتقر لجميع ضامنات االستقاللية وتستند عىل االعرتافات املنتزعة تحت التعذيب أو شهادات «املخربين الرسيني» .يف حني ترى حكومة
العراق التي تعترب ثالث دولة يف العامل تلجأ لهذه العقوبة أن اإلعدام وسيلة لردع األعامل اإلرهابية.
تسلط حالة صالح الدليمي ،األستاذ يف قسم الهندسة الكهربائية يف كلية الهندسة يف جامعة األنبار ،الضوء عىل هذه املامرسة بشكل جيل .إذ أدانته املحكمة
الجنائية املركزية العراقية باإلرهاب وقضت بإعدامه يف  12مايو  2016عىل أساس معلومات قدمتها املخابرات األمريكية واالعرتافات التي انتزعت منه تحت
التعذيب .ورفض القايض مزاعم الدليمي بتع ّرضه للتعذيب متهام إياه بالتسبب لنفسه بكل تلك الجروح.

الممارسة المنهجية لالختفاء القسري
تعترب العراق أكرث الدول يف العامل ترضرا من مامرسة االختفاء القرسي حيث بلغ عدد املختفني حوايل املليون شخص .بدأت هذه الظاهرة إبان فرتة حكم صدام
حسني الذي اختفى يف عهده حوايل  250000شخص ،وتفشت خالل الغزو األمرييك سنة  ،2003لكنها وصلت اليوم إىل مستويات غري مسبوقة خاصة وأن قوات
األمن وامليليشيات التابعة للحكومة تعمل يف إفالت تام من العقاب.
و ّثقت الكرامة و جمعية وسام اإلنسانية غري الحكومية سنة  2016العديد من حاالت االختفاء القرسي وأحالتها إىل آليات األمم املتحدة .تالحظ املنظمتني أن
هذا االنتهاك يتبع نفس املامرسات النمطية ،إذ يتم القبض عىل ضحايا االختفاء القرسي من طرف قوات األمن بعد مداهمة بيوتهم ،ويحتجزون مبعزل عن العامل
الخارجي دون إطالع أرسهم عىل مصريهم ومكان احتجازهم ،ثم يتعرضون للتعذيب النتزاع اعرتافاتهم .وهذا ما حدث ملحمد الجبوري ،الذي ظهر مجددا يف
السجن يف سبتمرب  2016بعد أن اختفى ما يزيد عن السنة وأصدرت املحكمة الجنائية املركزية العراقية يف حقه حكام باإلعدام يف الرس بتهمة «ارتكاب جرائم
إرهابية» عىل أساس اعرتافاته املنتزعة تحت التعذيب.
ترتكب امليليشيات املوالية للحكومة التي تعمل إىل جانب قوات األمن بدورها هذا النوع من االختطافات ،وخصوصا املنتمية منها إىل الحشد الشعبي التي
تحارب تنظيم الدولة اإلسالمية .ويف هذا السياق اختفى داوود العيساوي ،فالح يبلغ من العمر  67سنة ،مبحافظة صالح الدين بعد القبض عليه يف  8يوليو
 2014من طرف قوات تابعة للرشطة االتحادية وقوات من فوج اإلمام الصادق ،الجناح املسلح ملنظمة بدر ،الحزب السيايس الشيعي الذي يشارك بقواته يف
الحشد الشعبي املدعوم من طرف الحكومة .وال زالت أرسته إىل اليوم تجهل مصريه ومكان احتجازه رغم مساعي اللجنة املعنية باالختفاء القرسي يف سبتمرب
 2016التي أبلغتها الكرامة وجمعية وسام اإلنسانية بالقضية .باإلضافة إىل تلك الحاالت ،ال زال مصري مئات املختفني إبان الغزو األمرييك مجهوال.
من بني الحاالت التي واصلت الكرامة رفعها إىل اآلليات األممية ،قضية مازن العزي الذي قبضت عليه القوات األمريكية يف  10يناير  2004وهو يف طريقه إىل
عمله .وأبلغ سجني سابق أرسته بعد أربع سنوات أنه معتقل يف قرص العدالة املوجود يف منطقة الكاظمية ببغداد ،فتوجه أقاربه إىل مركز االعتقال املذكور لكن
السلطات أنكرت وجوده هناك ،لتستمر معاناة ذويه الذين يجهلون كل يشء عن مصريه منذ أكرث من عرش سنوات.

المدافعون عن حقوق اإلنسان يتعرضون لحملة قمع عنيفة
عرفت سنة  2016أيضا مواصلة قوات األمن العراقية وامليليشيات املوالية هجامتها ومضايقاتها وتحرشاتها ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان انتقاما منهم عىل
نشاطهم ،وخصوصا الذين يعملون عىل توثيق االنتهاكات.
وقع ضحية هذا القمع أعضاء جمعية وسام اإلنسانية غري الحكومية التي وثقت العديد من حاالت االختفاء القرسي وقدمتها باشرتاك مع الكرامة إىل اآلليات
املعنية بحقوق اإلنسان يف األمم املتحدة.
يف  6مارس  2016ألقي القبض عىل عامد عامرة وفيصل التميمي العضوين يف جمعية الوسام مبدينة بغداد واقتيدا مكبيل األيدي معصويب األعني إىل وجهة
ثم أفرج
مجهولة .وهناك تعرضا للرضب واإلهانة والتهديد بالقتل ،وجرى استجوابهام ملدة ساعتني تقريبا عن طبيعة عملهام مع أرس ضحايا االختفاء القرسيّ ،
عنهام يف بغداد يف وقت متأخر من تلك الليلة .وقبل ذلك بأشهر تعرض مؤسس الجمعية سالم الهاشمي ألعامل انتقامية وتعرض للتهديد عىل يد قوات األمن
وصدر يف حقه أمر بالقبض يف ديسمرب  2015بتهمة اإلرهاب .وقد رفعت الكرامة قضيته إىل األمني العام لألمم املتحدة الذي أدان بشدة ،يف تقريره السنوي يف
سبتمرب  ،2016األعامل االنتقامية ضد الرجال الثالثة.
كام رفعت الكرامة واملرصد العراقي لحقوق اإلنسان أيضا حالة واعي الجبوري املحامي واملدافع عن حقوق اإلنسان إىل اللجنة املعنية باالختفاء القرسي .ألقي
عليه القبض يف  19أغسطس  2015عند نقطة تفتيش تابعة مليليشيا لواء الصدر ،املنضوي يف الحشد الشعبي ليختفي منذ ذلك الحني .ويعتقد أقرباء الجبوري
أنه تعرض لالعتقال واالختفاء نتيجة نشاطه الحقوقي ،خصوصاً وأنه أجرى لقاءات مكثفة مع نشطاء آخرين يف إطار التحضري إلحدى املظاهرات.
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العراق

توصياتنا

•اتخاذ جميع التدابري الرضورية لضامن عدم تعرض أي شخص لالحتجاز يف الرس واإلفصاح عن مصري ومكان تواجد
األشخاص املختفني بالتعاون مع آليات حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة؛
•التحقيق يف ادعاءات التعذيب ،وعدم القبول باالعرتافات املنتزعة تحت اإلكراه يف املحاكامت؛
•إلغاء عقوبة اإلعدام أو تبني قرار بتعليقها يف انتظار إلغائها نهائيا؛
•تعديل قانون مكافحة اإلرهاب ومطابقته مع قانون حقوق اإلنسان الدويل.

32
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األردن
التصديقات
ICPPED

ICCPR
OP ICCPR

UNCAT
OPCAT

انشغاالتنا

•مامرسة التعذيب واالحتجاز مبعزل عن العامل الخارجي من طرف دائرة املخابرات العامة؛
•املضايقات القضائية لألصوات املعارضة مبوجب قوانني متشددة؛
•املحاكامت الجائرة أمام محكمة أمن الدولة ،والقبول باالعرتافات املنتزعة تحت التعذيب.
للمتابعة

•أكتوبر -نوفمرب  :2017استعراض األردن من قبل اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان؛
• 9نوفمرب  :2017تقديم تقرير املتابعة الوطني إىل لجنة مناهضة التعذيب املتأخر بسنة.

عمل الكرامة حول األردن خالل هذه السنة

قدمنا  17مذكرة بشأن 8
ّ

حالة فردية إلى آليات حقوق اإلنسان التالية
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األردن
ظ ّلت تداعيات النزاع يف سوريا تلقي بثقلها عىل األردن خالل العام 2016؛ حيث وصل عدد الالجئني السوريني إىل قرابة الـ  650.000الجئ أي ما يعادل 10%
من مجموع السكان .وعىل أثر الهجوم اإلرهايب الذي نفذه تنظيم الدولة اإلسالمية مبخيم الركبان الذي أسفر عن مقتل سبعة من الجنود األردنيني ،قررت
السلطات األردنية إغالق الحدود مع سوريا بالكامل حتى يف وجه وكاالت اإلغاثة اإلنسانية ،وكانت النتيجة محارصة حوايل  70.000من الالجئني ج ّلهم من
األطفال يف منطقة صحراوية قاحلة ،فساء وضع معيشتهم الصعب أص ًال ،وصار يتعذر عليهم التوصل بالغذاء واملاء والعناية الطبية .والزالت السلطات رغم
مطالبات منظامت اإلغاثة ترفض فتح الحدود وتستعمل رافعات عمودية لتمرير كميات قليلة من املعونات إىل املخ ّيم من فوق الحاجز الرتايب الذي يرسم
الحدود بني سوريا واألردن.

الجؤون سوريون عىل الحدود األردنية

تم تعديل قانون االنتخابات الذي أصبح يسمح بتصويت متعدّد بدل التصويت األحادي الذي كان معموال به .قام الربملان يف أبريل بإقرار
عىل املستوى السيايس ّ
العديد من التعديالت يف الدستور خ ّول للملك مزيدا من السلطات مبا يف ذلك الحق يف تعيني رئيس املحكمة الدستورية وأعضاء مجلس األعيان .تعرضت هذه
التعديالت لالنتقادات التي ترى أن األردن يتجه نحو ملكية مطلقة .ويف نفس الشهر أقدمت السلطات األمنية عىل إغالق مقر جبهة العمل اإلسالمي الجناح
السيايس لجامعة اإلخوان املسلمني بعامن معتربة أن الحزب غري قانوين لعدم حصوله عىل ترخيص جديد مبوجب قانون األحزاب.
ويف  2سبتمرب ُ 2016ن ّظمت االنتخابات النيابية الـ 18لتشكيل الربملان املك ّون من مجلسني؛ مجلس األمة املؤلف من منتخبني يتمتعون بسلطات محدودة،
يعي امللك أعضائه .وحصلت جبهة العمل اإلسالمي وحلفائها ،الذين قاطعوا االنتخابات مرتني ،عىل  16مقعدا.
ومجلس األعيان الذي ّ

انتهاكات حقوق اإلنسان في سياق مكافحة اإلرهاب
يصادف  1نوفمرب  2016الذكرى العارشة عىل تبني األردن لـ «قانون منع اإلرهاب» الذي سنّته السلطات عقب تفجريات فنادق عامن التي خلفت  60قتيال.
ومنذ ذلك الحني ارتكبت العديد من االنتهاكات بذريعة مكافحة اإلرهاب ،وخصوصاً من قبل دائرة املخابرات العامة التي تخضع مبارشة لسلطة امللك ،وأيضاً
محكمة أمن الدولة االستثنائية املؤلفة من قاضيني عسكريني وواحد مدين يتم تعيينهم من طرف السلطة التنفيذية.
ويف هذا السياق تتبع الحاالت التي وثقتها الكرامة نفس املامرسات النمطية؛ إذ تقوم دائرة املخابرات العامة بالقبض عىل الضحايا دون أمر قضايئ وتحتجزهم
مبعزل عن العامل الخارجي يف مقراتها بعامن ،وتعمد إىل تعذيبهم وإساءة معاملتهم بهدف الحصول عىل اعرتافاتهم .ثم يقوم املدّعي العام ،الذي يوجد مكتبه
يف مقر دائرة املخابرات العامة ،بتوجيه االتهامات استناداً لالعرتافات املحصل عليها باإلكراه وأخرياً محاكمتهم مبوجب قانون منع اإلرهاب.
و ّثقت الكرامة وأحالت عىل األمم املتحدة حالتي الطالبني آدم الناطور  21سنة ،الذي يحمل الجنسيتني البولندية واألردنية ،وحاتم الدراوشة  19سنة .احتجز
الس لعدة أسابيع تع ّرضا خاللها للتعذيب القايس ،ثم حكم عليهام عىل التوايل يف فرباير وديسمرب  2016بأربع سنوات سجنا بتهمة اإلرهاب عىل
الشابان يف ّ
أساس اعرتافاتهم املنتزعة.
استجاب الفريق العامل املعني باالحتجاز التعسفي اللتامس الكرامة ،وأصدر يف أغسطس  2016بشأن حالة آدم الناطور قرارا اعترب فيه أن اعتقاله تعسفي
ودعا الحكومة األردنية إىل اإلفراج الفوري عنه .لكنها إىل اليوم مل تتخذ أية تدابري لتفعيل القرار األممي.
توصلت الكرامة أيضاً هذا العام ،بشهادة ضحية اختفى قرسيا طيلة أربعة أشهر عىل يد دائرة املخابرات العامة .يف  27فرباير وصل الطالب الجامعي عبد امللك
محمد يوسف عبد السالم ،البالغ من العمر  26عاماً ،إىل مطار عامن بعد ترحيله من لبنان لتنقطع أخباره منذ ذلك الحني .أخطرت الكرامة الفريق العامل
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األردن
املعني بحاالت االختفاء القرسي باألمم املتحدة الذي راسل بدوره السلطات األردنية ،لكن هذه األخرية مل ترد أبداً عىل استفسارات الفريق األممي .ومل يظهر
عبد السالم من جديد إال يف  29يونيو  2016بعد أن أفرج عنه دون أية إجراءات قانونية.

والتجمع السلمي
انتهاك منهجي لحرية التعبير
ّ
خالل سنة  ،2016عاىن املدافعون عن حقوق اإلنسان واملعارضون السياسيون والصحفيون واملنتقدون للحكومة من تقييد حريتهم يف التعبري وتعرضوا لالعتقال
التعسفي واملحاكامت الجائرة أمام محكمة أمن الدولة املختصة يف قضايا اإلرهاب .وشملت اختصاصاتها أيضا  ،بعد تعديل قانون منع اإلرهاب ،أنشطة سلمية
ال تقل عقوبتها عن خمس سنوات .ومتت مالحقة الضحايا بتهم مفتوحة لجميع التأويالت من قبيل «اإلخالل بالنظام العام» و «تعكري صفو العالقات مع دول
أجنبية».
وهي التهمة التي وجهت إىل أمجد قورشة ،األستاذ املساعد يف كلية الرشيعة يف األردن واملتخصص يف مقارنة األديان ومقدم الربامج التلفزيونية واإلذاعية الشهري
يف األردن .احتجزته دائرة املخابرات العامة لثالثة أشهر بسبب انتقاده يف رشيط فيديو مشاركة األردن يف التحالف الدويل ضد داعش باعتباره جزءاً من جدول
أعامل الواليات املتحدة ،والذي ،يف رأيه ،يج ّر الدول العربية إىل خوض حرب ليست لهم.
كام تابعت محكمة أمن الدولة منتقدين آخرين مبوجب أحكام قانون العقوبات القمعية ،وبخاصة املادة  149التي
تعاقب «كل من أقدم عىل أي عمل من شأنه التحريض عىل نظام الحكم» أو «أقدم عىل أي عمل فردي أو جامعي
بقصد تغيري أوضاع املجتمع األساسية» .ونرضب املثل هنا بحالة الدكتور إياد قنيبي الذي أفرج عنه يف  17مايو 2016
بعد أن قىض يف السجن سنة بتهمة «التحريض عىل تقويض نظام الحكم» بسبب نرشه ملقال عىل فيسبوك انتقد فيه
عالقات بالده مع إرسائيل و «تغريب املجتمع األردين» .واعتمد االدعاء عىل أجزاء محددة من مقاله كأدلة مام يظهر
بشكل واضح أن مامرسته لحقه يف حرية التعبري هي السبب وراء محاكمته .التمست الكرامة تدخل املقرر الخاص
املعني بتعزيز وحامية الحق يف حرية الرأي والتعبري لدى السلطات األردنية لكن هذه األخرية مل تستجب ملطالباته
أمجد قورشة
ومل تعرتف بأن الدكتور إياد قنيبي معتقل بسبب مامرسته لحقه يف حرية التعبري.
يف مارس  2016اقرتحت السلطات األردنية تعديالت عىل قانون الجمعيات لسنة  2008التي قد تقوض عمل الجمعيات غري الحكومية يف البالد إذا ما تم تبنيها.
ومينع القانون تسجيل الجمعيات التي تتعارض أهدافها «مع األمن الوطني أو السالمة العامة أو الصحة العامة أو األخالق العامة أو حقوق الغري وحريتهم»،
مام يرتك الباب مفتوحاً لكل التأويالت والتجاوزات .وباإلضافة إىل ذلك فإن طلب التسجيل يعترب مرفوضاً حك ًام إذا مل يصدر قرار من السلطات خالل ستني
يوما .بل إن هذا املرشوع يسمح ّ
بحل الجمعية بتوصية من الوزير املعني ،يضع الجمعيات تحت وصاية الحكومة بعد أن جعلها مجربة عىل تقديم خطة عملها
السنوية للوزارة املعنية التي منحها حق تعيني مسؤولني حكوميني لحضور االجتامعات .كل هذه التعديالت إذا ما تم التصديق عليها ستقوض بشكل خطري
عمل الجمعيات يف البالد وتشكل انتهاكا صارخا للحق يف حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

قدم توصيات إلى المركز
التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ّ
الوطني لحقوق اإلنسان
يوم  26يناير  ،2016نرشت اللجنة الفرعية لالعتامد التابعة للتحالف العاملي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان تقريراً قدمت فيه توصيات للمركز الوطني
لحقوق اإلنسان من أجل امتثاله الكامل ملبادئ باريس ،التي تشكل املعايري الدولية لضامن استقالل ونزاهة املؤسسات الوطنية .وكان من املقرر استعراض املركز
يف نوفمرب  2015إال أنه طلب تأجيل ذلك ليتمكن من اقرتاح تعديالت عىل القانون الداخيل لجعله متطابقا مع مبادئ باريس.
ردّدت اللجنة الفرعية يف تقريرها ما جاء يف تقرير الكرامة سنة  ،2015حيث أشارت إىل غياب الشفافية يف إجراءات تعيني وإنهاء خدمة أعضاء املركز الوطني
ودعت إىل «وضع معايري واضحة وموحدة ميكن عىل أساسها لجميع األطراف تقييم جدارة واستحقاق املرشحني «كام أن إنهاء الخدمة يجب أن يتم مبا يتفق
مع جميع املتطلبات اإلجرائية واملوضوعية التي ينص عليها القانون ،وأال تستند فقط عىل تقدير السلطات التي تقوم بالتعيني .كام أعربت الكرامة عن قلقها
إزاء تعيني عضوين من الربملان يف عضوية مجلس األمناء .إذ أن ممثلني حكوميني وأعضاء الربملان ال يجب أن يكونوا أعضاء يف املركز أو أن يشاركوا يف جهاز صنع
القرار باملركز .وشجعت اللجنة الفرعية املركز الوطني عىل القيام بزيارات غري معلنة «ألن من شأن هذه الزيارات تفادي تسرت إدارة السجون عىل انتهاكات
حقوق اإلنسان وتوفري مزيد من األمن» .وبالفعل كام أوضحت الكرامة يف تقريرها« ،فرغم توفر املركز األردين ،ولو نظريا ،عىل الحق يف زيارة أماكن االحتجاز،
إال أن ذلك يتطلب يف الواقع الحصول عىل إذن مسبق من السلطات».
يف ديسمرب  ،2016أعلنت وسائل اإلعالم األردنية أن الربملان تبنّى مرشوع قانون املركز الوطني لحقوق اإلنسان الذي ينتظر موافقة مجلس األعيان وامللك.
ترحب الكرامة بهذه التطورات وتدعو املركز إىل التأكد من أن التعديالت تضمن حياده وفعاليته .كام تدعو السلطات األردنية إىل القيام بإصالحات لحامية
وتعزيز حقوق اإلنسان يف البالد.
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األردن

توصياتنا

•وضع حد ملامرسة التعذيب بالعمل عىل عدم األخذ باالعرتافات املنتزعة تحت التعذيب كأدلة يف املحاكامت ،والتحقيق
يف جميع مزاعم التعذيب وتقديم الجناة إىل العدالة؛
•تعديل قانون منع اإلرهاب واملادة  149من قانون العقوبات يك ال تبقى أساسا ملتابعة األعامل التي تدخل يف إطار
حرية التعبري؛
•إلغاء محكمة أمن الدولة؛
•تعديل الترشيعات القامعة للحريات وخلق إطار قانوين يضمن الحق يف حرية التعبري والتجمع السلمي وتكوين
الجمعيات.
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الكويت
التصديقات
CAT

ICPPED

OPCAT

ICCPR
OP ICCPR

انشغاالتنا

•انتهاكات الحق يف حرية التعبري ،ال سيام من خالل إقرار قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات؛
•تقييد املشاركة السياسية لألشخاص املدانني بتهمة التشهري أو التجديف؛
•استمرار اضطهاد نشطاء حقوق اإلنسان واملدونني والصحفيني واملعارضني السياسيني؛
•التمييز ضد فئة البدون وسحب جنسية املعارضني السياسيني كوسيلة ملعاقبتهم.
للمتابعة

•مراجعة قانون البصمة الوراثية 78/2015؛
• 15متوز\يوليو  :2017تقديم تقرير املتابعة إىل اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان؛
• 12آب\أغسطس  :2017تقديم تقرير املتابعة إىل لجنة مناهضة التعذيب.

عمل الكرامة حول الكويت خالل هذه السنة

قدمنا  1مذكرة بشأن 1
ّ

حالة فردية إلى آليات حقوق اإلنسان التالية

Others : 1

التقارير املنشورة

•الكرامة ،الكويت :اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان  ،2016تقرير الكرامة البديل ،مايو 2016؛
•الكرامة ،الكويت :لجنة مناهضة التعذيب ـ االستعراض الدوري الثالث  ،2016يوليو .2016
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الكويت
أ ّثر انخفاض أسعار النفط مبارشة عىل دولة الكويت ،التي واجهت يف العام  2016أ ّول عجز لها منذ عقدين ،ما حدا بالحكومة إىل اتخاذ قرار بخفض الدعم
عىل الوقود .أثار القرار جدالً وطنياً حمل بعض أعضاء الربملان ،املعروف مبجلس األمة الكويتي ،إىل االعرتاض عىل سياسة الحكومة انتهى بقرار ألمري الكويت
بحل املجلس بتاريخ  16ترشين األول\أكتوبر  .2016يف  26ترشين الثاين\نوفمرب  ،2016جرت انتخابات برملانية جديدة ،تنافس فيها  454مرشحاً ،من بينهم 15
امرأة ،عىل  50مقعد برملاين .وشهد العام  2016عودة أبرز شخصيات املعارضة إىل الساحة السياسية ،استجابة لقرار الحكومة القايض بتعديل قانون االنتخاب،
منهني بذلك مقاطعة دامت أربع سنوات .لكن اللجنة االنتخابية رفضت طلبات نحو  50مرشحا إما بسبب «أحكام قضائية» أو «إجراءات غري مكتملة» ،من
بينهم معارضني سبق أن صدرت يف حقهم أحكام قضائية بسبب مامرستهم حقهم يف حرية التعبري .الجدير بالذكرّ ،أن ّمثة تعديالت لحقت بقانون االنتخاب يف
حزيران\يونيو  ،2016قضت مبنع املدانني بارتكاب «جرمية املساس بالذات اإللهية أو األنبياء أو الذات األمريية» من الرتشح للمناصب السياسية.

اإلنتخابات الترشيعية يف الكويت ،نوفمرب 2016

ويف العام  2016أيضاً ،خضعت الكويت للمراجعة أمام اثنتني من هيئات معاهدات األمم املتحدة ،وهام اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان ولجنة مناهضة
التعذيب .وخالل استعراض حالة الحقوق املدنية والسياسية يف البالد ،تطرقت اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان إىل عدد من القضايا املتعلقة بانتهاكات الحريات
األساسية ،ال س ّيام التمييز ضد البدون – وهي تسمية ُتطلق عىل عدميي الجنسية – وسحب الجنسية كوسيلة ملعاقبة املعارضني السياسيني .من جانبها ،أكدت
لجنة مناهضة التعذيب عدم احرتام الدولة للضامنات القانونية التي ُيفرتض أن تعمل بها منذ بداية االعتقال ،إضافة إىل عدم التحقيق يف مزاعم التعذيب
واالفتقار آلليات الوقاية والشكاوى املناسبة.

قانون البصمة الوراثية وانتهاك الحق في الخصوصية
أق ّر الربملان الكويتي يف العام  ،2015القانون رقم  ،78/2015املتعلق بجمع البصمة الوراثية .و ُيعترب القانون الذي يضم  13مادة ،األ ّول من نوعه ،حيث ينص
عىل جمع الحمض النووي للمواطنني الكويتيني واملقيمني والزوار عىل حد سواء .ويحدّد مهلة سنة واحدة إلمتام عملية جمع الع ّينات ،و «يعاقب بالحبس مدة
ال تزيد عىل سنة وبغرامة ال تزيد عىل عرشة آالف دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني» لكل من يرفض تزويد السلطات بالعينة .وأوضحت السلطات أن القانون
جاء رداً عىل الهجوم اإلرهايب الدامي يف شهر حزيران/يونيو  2015عىل مسجد اإلمام الصادق الخاص بالطائفة الشيعية.
ندّدت الكرامة يف تقريرها املوزاي املقدّم إىل اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان ،يف إطار مراجعة الكويت أمام اللجنة يف حزيران\يونيو  ،2016باألخطار املحتملة
من تبنّي هذا القانون ،وقدمت عدداً من التوصيات من أجل حامية الحق يف الخصوصية لجميع املتواجدين عىل أرض الكويت .بدورها ،أصدرت اللجنة املعنية
بحقوق اإلنسان مالحظاتها الختامية ،مردّدة توصيات الكرامة ،ودعت الكويت إىل «تعديل القانون رقم  78/2015بهدف االقتصار يف جمع عينات البصمة
الوراثية عىل املشتبه يف ارتكابهم جرائم خطرية استناداً إىل قرار قضايئ» ،لتمكني األفراد «من الطعن لدى املحاكم يف قانونية طلب جمع عينات الحمض النووي»
و «تحديد مهلة ُتحذف بعدها العينات من قاعدة البيانات» ،وإنشاء آلية رقابة مستقلة لرصد وإدارة قاعدة البيانات ،ومنع تجاوزات استخدام ها من طرف
وزارة الداخلية.
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الكويت
أعلن الربملان الكويتي يف  19ترشين األول\أكتوبر  ،2016عن ن ّيته إعادة النظر يف قانون البصمة الوراثية ليتامىش مع الدستور الكويتي الحامي للحق يف
الخصوصية .وعليه طلب األمري من الربملان إعادة النظر يف نطاق القانون ،بهدف اقتصار جمع عينات الحمض النووي اإللزامي عىل املشتبه فيهم جنائياً فقط،
وليس عىل جميع املواطنني واملقيمني عىل أرض الكويت.

غياب السلطة القضائية المستقلة
يفتقر القضاء الكويتي إىل االستقاللية التامة؛ ففي حني ينص الدستور عىل الفصل بني السلطات ،ينص أيضاً عىل تطبيق القانون يف املحاكم «باسم األمري».
ناهيك عن أن السلطة التنفيذية ترشف عىل إجراءات تعيني القضاة مبوجب مرسوم أمريي يصدر بنا ًء عىل اقرتاح يقدّمه وزير العدلّ .مثة إشكالية أخرى تكمن
يضم قضاة أجانب يجري التعاقد معهم لفرتة محدودة من الزمن ،األمر الذي يتناقض مع مبدأ عدم جواز عزل القضاة الذي يضمن
يف كون القضاء الكويتيّ ،
حياديتهم واستقالليتهم يف عملهم .فآلية التعاقد تتيح لوزير العدل اختيار قضاة أجانب من الئحة مع إمكانية متديد فرتة واليتهم حتى بعد انتهاء العقد املربم
معهم .وبالتايل يكون لوزارة العدل أثر عىل أدائهم وفرتة واليتهم ،ما يشكك يف استقالليتهم.
مثة جانب آخر يؤثر عىل عدم استقالل القضاء؛ ويتعلق األمر باإلجراءات التأديبية املط ّبقة عليهم .فث ّمة هيئة إدارية من داخل املحكمة الكلية تقوم كل سنتني
بتقييم أداء القضاةّ .إل أن القرار بشأن إحالة القضاة الذين يحصلون عىل درجة تقييم دون الوسط إىل املجلس األعىل التخاذ قرار بشأن فصلهم ،يرتك لتقدير
وزير العدل دون غريه .ومن الواضحّ ،أن القانون الكويتي املتعلق بتنظيم السلطة القضائية ينص رصاحة عىل إرشاف وزارة العدل مبارشة عىل القضاء.
أصدرت اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان يف متوز\يوليو  ،2016توصياتها التي عكست ما أوردته الكرامة يف تقريرها املوازي ،ودعت الكويت إىل «ضامن استقاللية
القضاء وتح ّرره وحياده بإصالح إجراءات تعيني وترقية القضاة وأيضا التدابري التأديبية ،وضامن األمان الوظيفي للقضاة األجانب».
تطرح العنارص املذكورة أعاله تساؤالت حول نزاهة القضاء ودوره يف تسييس بعض القضايا .والواقع أن القوانني املتّبعة قد يساء استخدامها ملحاكمة من قد
ُيعترب معارضاً للنظام .وما قضية مسلم الرباك ،النائب السابق الذي سجن النتقاده سياسة أمري البالد سوى مثال عىل ذلك.

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وانتهاك حرية التعبير
دخل القانون الكويتي رقم  63املتعلق مبكافحة جرائم تقنية املعلومات ح ّيز التنفيذ يف كانون الثاين\يناير  .2016يقيد هذا القانون حرية الرأي والتعبري ،وتسهل
تعاريفه الفضفاضة معاقبة املعارضني السلميني واألصوات املنتقدة لسياسة الحكومة .حيث يعاقب ،من جملة أمور ،عىل نرش أو تبادل معلومات عىل االنرتنت
من شأنها «املساس باآلداب العامة» أو انتقاد األمري .األمر الذي يتناقض مع روح العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.
أشارت الكرامة يف التقرير املوازي الذي قدّمته إىل اللجنة ،انتهاك هذا القانون لحرية التعبري ،وأوصت مبراجعة وتعديل أحكامه مبا يتوافق مع التزامات الكويت
الدولية مبوجب العهد .كذلك أعربت عن قلقها إزاء استخدام القوانني ملالحقة املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني ،أو أي شخص قد يجرأ عىل االنتقاد.
وأدانت القوانني املحلية املرتبطة باإلعالم املق ّيدة للحريات األساسية ،فضال عن القرارات اإلدارية القاضية بإغالق عدد من وسائل اإلعالم .م ّرة أخرى ،عكست
توصيات اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان يف مالحظاتها الختامية قلق الكرامة ،وأوصت الكويت بضامن حرية وسائل اإلعالم من خالل ضامن استقاللية عملها
بعيداً عن تدخل الحكومة .وأن أي قرار بإغالق أية وسيلة إعالمية ال بد أن يصدر عن هيئة مستقلة خاضعة للمراجعة القضائية .وأخرياً ،دعت الكرامة الكويت
لإلفراج عن جميع املعتقلني بسبب مامرستهم حقهم يف حرية التعبري وتقديم سبل االنتصاف الف ّعال لهم.

توصياتنا

•تعديل القانون رقم  2015/78ليقترص جمع عينات الحمض النووي عىل املشتبه فيهم جنائياً فقط وضامن احرتام
الحق يف الخصوصية؛
•مراجعة قانون االنتخاب القايض مبنع األشخاص املدانني بتهم تشهري أو تجديف من الرتشح لالنتخابات؛
•مراجعة وتعديل جميع القوانني املقيدة لحرية الرأي والتعبري وضامن توافقها مع التزامات الكويت الدولية مبوجب
العهد؛
•وضع حد لجميع أشكال التمييز ضد البدون ووقف التجريد من الجنسية.
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التصديقات
ICPPED

CAT
OPCAT

ICCPR
OP ICCPR

انشغاالتنا

•االنتهاكات الخطرية واملتكررة من قبل األجهزة األمنية التي ترتكب يف سياق مكافحة اإلرهاب ،السيام ضد
الالجئني والقارصين السوريني؛
•انتشار مامرسة التعذيب ،ال سيام النتزاع االعرتافات؛
•املحاكامت الجائرة أمام املحاكم الخاصة ،كاملحكمة العسكرية واملجلس العديل؛
•القيود املفروضة عىل حرية التعبري ،ال سيام يف ما يتعلق بإدانة االنتهاكات التي ترتكبها األجهزة األمنية.
للمتابعة

•نيسان/أبريل ــ أيار/مايو  :2017استعراض لبنان أمام لجنة مناهضة التعذيب؛
•إقرار قوانني متعلقة بتعزيز وحامية حقوق اإلنسان ،ال س ّيام قانون تجريم التعذيب.

عمل الكرامة حول لبنان خالل هذه السنة

قدمنا  9مذكرة بشأن 21
ّ

حالة فردية إلى آليات حقوق اإلنسان التالية

W GE I D : 1 // W G A D : 3 / / S R T : 7 / / S R FR DX : 3 / /
SR IJ L : 3 // S RC T : 3 / / Oth e rs : 1
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لبنان
ّ
ظل لبنان خالل العام  ،2016رهينة الشلل السيايس الذي الزمه ألكرث من عامني يف انتظار ما سيفيض إليه عمل الحكومة من أجل تبنّي قوانني جديدة والدخول
يف عملية حوار حقيقية .وجاء اليوم الذي طال انتظاره يف  31ترشين األول/أكتوبر  ،2016وانتخب الربملان اللبناين العامد ميشال عون ،قائد سابق للجيش اللبناين
ومؤسس التيار الوطني الحر ،رئيساً جديداً للجمهورية .وأوكلت يف  3ترشين الثاين /نوفمرب  ،2016لسعد الدين الحريري رئيس الوزراء السابق بني عامي 2009
و 2011مهمة رئاسة الحكومة للمرة الثانية .ونجح يف  28كانون األول/ديسمرب يف تشكيل حكومة وحدة وطنية ،ض ّمت وزيراً للدولة لشؤون حقوق اإلنسان أل ّول
مرة.
وكام يف السنوات السابقةّ ،
ظل لبنان تحت وطأة تداعيات الحرب يف سوريا .حيث استقبل أكرث من مليون الجئ سوري عىل أرضه ،ليكون البلد الذي تح ّمل
عبء أعىل نسبة الجئني يف جميع أنحاء العامل ،عىل الرغم من اعتامده يف العام  ،2015قوانني صارمة خاصة بالالجئني .واصل حزب الله قتاله يف سوريا إىل جانب
الجيش السوري .أ ّما الوضع األمني يف لبنان فلم يعرف االستقرار بسبب التهديدات واملواجهات املستمرة بني الجامعات املسلحة التابعة لجبهة النرصة وتنظيم
الدولة اإلسالمية من جهة ،والجيش اللبناين من جهة أخرى ،ال سيام يف املناطق الحدودية.
بعد سنة من الجمود السيايس ،أق ّر مجلس النواب اللبناين بتاريخ  19ترشين األول/أكتوبر  ،2016قانوناً خاصاً إلنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق اإلنسان،
تهتم بتحسني أوضاع املحتجزين من خالل زيارة أماكن االحتجاز ،امتثاالً للربوتوكول
تعمل عىل حامية وتعزيز حقوق اإلنسان يف البالد،
وتضم آلية وقائية وطنية ّ
ّ
االختياري التفاقية مناهضة التعذيب ،الذي صادق عليه لبنان يف العام  .2008التزال هذه الهيئة قيد اإلنشاء؛ ومن املتوقع آللية الرقابة فيها ،يف حال ُمنحت
الضامنات الالزمة لتنفيذ واليتها عىل نحو فعال ونزيه ،أن تساند ضحايا االنتهاكات وتساعدهم يف الحصول عىل االنتصاف.

انتهاكات حقوق اإلنسان في إطار مكافحة اإلرهاب
ا ّتسم العام  2016بعدم االستقرار وانعدام األمن ،ون ّفذ الجيش اللبناين وقوى األمن الداخيل سلسلة اعتقاالت طالت أفراداً اشتُبه يف ارتكابهم جرائم إرهابية
وهجامت ضد الجيش اللبناين .احتجز معظم املوقوفني مبعزل عن العامل الخارجي للتحقيق معهم ومل يسلموا من التعذيب الذي باتت مامرسته منترشة عىل
نطاق واسع وممنهج يف البالد رغم توصيات لجنة مناهضة التعذيب باألمم املتحدة يف ترشين األول/أكتوبر  ،2014الصادرة عقب عملية التحقيق التي أجرتها يف
لبنان .أ ّما املشتبه بارتكابهم جرائم إرهابية فأحيلوا ،كام العادة ،إىل املحكمة العسكرية ،وهي سلطة قضائية تتألف أساساً من قضاة عسكريني يعينهم وزير الدفاع
ويخضعون له مبارشة .يتعرض املشتبه فيهم ملحاكامت غري عادلة تعقد بعض جلساتها بشكل غري معلن يف غياب محامي الدفاع والرقابة القضائية املستقلة.
ويأخذ قضاة املحكمة العسكرية باالعرتافات املنتزعة تحت التعذيب كأدلة تدين الضحايا .وقد يحال املشتبه بهم أيضاً إىل املجلس العديل الذي يعترب هيئة
يتم تعيني أعضائها من قبل السلطة التنفيذية مبرسوم من مجلس الوزراء ،وال ميكن الطعن يف قراراته.
سياسية ّ
رفعت الكرامة العديد من الحاالت إىل آليات األمم املتحدة لحقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك ،عىل سبيل املثال ،حالة الالجئ السوري يعرب الفرج ،ابن الـ  25عاما،
الذي أدانته املحكمة العسكرية بتهمة اإلرهاب يف كانون األول/ديسمرب  ،2015استناداً إىل اعرتافات أدىل بها تحت التعذيب أثناء احتجازه مبعزل عن العامل
الخارجي يف ثكنة أبلح العسكرية من قبل االستخبارات العسكرية ،حيث تعرض للرضب املربح ،والتعليق يف سقف الزنزانة والحرمان من الطعام والرشاب والتهديد
بالقتل.
يقع الالجئون السوريون يف لبنان ضحايا انتهاكات تظللها تدابري مكافحة اإلرهاب ،وال يتوقف األمر عند هذا الحد ،بل يتعرضون أيضاً لالختفاء القرسي ،كحالة
الالجئ محمد السوقي ،البالغ من العمر  23سنة ،الذي اعتقل أواخر آب/أغسطس  2016يف منطقة سري الضنّية شاميل لبنان ،عىل يد االستخبارات العسكرية
بسبب «عدم حيازته عىل ترصيح اإلقامة» .ليظهر مجدداً بعد شهر من اختفائه ،عندما توجه «كاتب عدل» إىل مقر الرشطة العسكرية يف املحكمة العسكرية
يف بريوت ،عىل إثر معلومات أفاده بها معتقل سابق ،وتأكد رسميا من السلطات بأن السوقي كان محتجزاً لديها .وكان الفريق العامل املعني بحاالت االختفاء

املحكمة العسكرية يف لبنان
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القرسي يف األمم املتحدة ،وبنا ًء عىل طلب من الكرامة ،قد خاطب السلطات اللبنانية ودعاها إىل تسليط الضوء عىل مصريه ومكان تواجده.
تنظر الكرامة بقلق بالغ إىل واقع ال يحمي حتى القارصين من مثل تلك املعاملة السيئة حني يشتبه بتعاملهم مع اإلرهاب .كحالة القارص وليد دياب 16 ،عاما،
رسيون» .واحتجز ملدة ثالثة أشهر
الذي ألقي عليه القبض يف أيلول/سبتمرب  ،2014أثناء عبوره نقطة تفتيش عسكرية ،بنا ًء عىل معلومات قدمها «مخربون ّ
مبعزل عن العامل الخارجي يف مقر املخابرات العسكرية يف ثكنة حنا غسطني مبنطقة عرمان ،شاميل لبنان .وهناك ،تع ّرض للتعذيب بالصعق بالكهرباء ،وع ّلق وهو
مك ّبل املعصمني وراء ظهره ،وأوسع رضباً ،وحرم من الطعام والرشاب يف محاولة إلرغامه عىل االعرتاف بانتامئه إىل «جامعة إرهابية» ،وهي التهمة التي أوجبت
محاكمته أمام املحكمة العسكرية .قدمت الكرامة قضيته آلليات األمم املتحدة املختصة بحقوق اإلنسان فأحيل عىل محكمة األحداث التي أمرت باإلفراج عنه
بكفالة.

انتهاك الحق في حرية التعبير
عىل الرغم من اشتهار لبنان بكونه بلد ُتحرتم فيه حرية التعبري بشكل عام ،شجبت الكرامة لجوء السلطات اللبنانية خالل عام  2016إىل التهديدات واملالحقات
القضائية بتهمة «التشهري» ،من أجل كتم األصوات املنتقدة لها أو املنددة باالنتهاكات املرتكبة من قبل األجهزة األمنية ،عل ًام أن التشهري يع ّد جرمية عقوبتها
السجن .و نورد يف هذا السياق ،قضية املحامي اللبناين نبيل الحلبي ،مثاالً من بني عدد من القضايا التي ّمتت متابعتها .والحلبي هو واحد من منتقدي الفساد
واملحاكم العسكرية والتعذيب يف لبنان ،اعتقلته قوى األمن الداخيل بني  30أيار/مايو و  1حزيران/يونيو عام  ،2016بنا ًء عىل شكوى رفعتها وزارة الداخلية
بتهمة «القدح والذم» ،عىل خلفية منشور له عىل الفيسبوك شجب فيه فساد املسؤولني بوزارة الداخلية .تعرض أثناء احتجازه للتهديد بإدانته ومحاكمته بتهمة
«االرتباط مبجموعات إرهابية» مثل تنظيمي الدولة اإلسالمية أو جبهة النرصة ،بسبب دور الوساطة الذي قام به مع التنظيمني لتأمني اإلفراج عن الجنود اللبنانيني
املختطفني لديهم .ومل يطلق رساحه حتى تع ّهد بسحب املنشور عن حسابه عىل الفيسبوك وااللتزام بعدم نرش بيانات مامثلة.
التنديد بانتهاكات حقوق اإلنسان يف لبنان قد يؤدي بصاحبه للمالحقة القضائية؛ متاماً كام حصل مع ليال الكياجي ،الالجئة الفلسطينية إبنة الـ  31عاماً التي
فضحت اغتصابها من قبل ضباط مخابرات الجيش أثناء احتجازها يف ثكنة الريحانية العسكرية يف أيلول/سبتمرب  .2013ويف  22آب/أغسطس  ،2016قضت
املحكمة العسكرية بسجنها ملدة شهر واحد بتهمة «القذف والتشهري بحق الجيش اللبناين».
ويف املقابل ،توالت املضايقات القضائية بحق املداف َعني عن حقوق اإلنسان ،السيدة ماري دوناي رئيسة املركز اللبناين لحقوق اإلنسان وأمينه العام السيد وديع
األسمر .وكانت دعوى قضائية فتحت ضدهام يف العام  ،2011عقب شكوى رفعتها حركة أمل يف أعقاب نرش تقرير يستنكر مامرسة االعتقال التعسفي والتعذيب
وجه قايض التحقيق يف محكمة بعبدا يف  24شباط/فرباير ،2014
يف البالد ،مبا يف ذلك من قبل أفراد ينتمون إىل حركة أمل .وعقب مرحلة طويلة من التحقيقّ ،
لهام تهمة «التشهري» ،وأحال قضيتهام إىل محكمة املطبوعات حيث التزال قامئة حتى اآلن.

لبنان يبدي استعدادًا خجو ً
ال لتحسين أوضاع حقوق اإلنسان ،خالل االستعراض
الدوري الشامل
عقب االستعراض الدوري الشامل للبنان أمام مجلس حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة يف ترشين الثاين/نوفمرب  ،2015قدم لبنان مراجعته بشأن ما ورد من
توصيات إىل مجلس حقوق اإلنسان يف آذار/مارس  .2016وق ِبل بـ  130منها يف حني اكتفى بـ «أخذ العلم» بشأن  89توصية أخرى.
رحبت الكرامة مبوافقة لبنان عىل أكرث من  15توصية بشأن القضاء عىل مامرسة التعذيب وتع ّهده بتعديل ترشيعاته مبا ينسجم مع إتفاقية
ويف هذا الصددّ ،
ً
مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة والربوتوكول االختياري امللحق بها ،الذي يشكل لبنان طرفا فيها ،وكذلك
بشأن الجهود التي يبذلها يف هذا السياق ومحاسبة الجناة .كذلك وافق لبنان عىل عدد من التوصيات املطالبة بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان ،وبدء
بتنفيذها منذ ترشين األول/أكتوبر  ،2016حيث أق ّر الربملان قانون تأسيس هيئة وطنية مستقلة لحقوق اإلنسان.
من جهة أخرى ،أعربت الكرامة عن قلقها ،لرفض لبنان قبول أو أخذ العلم بالعديد من التوصيات الصادرة عن الدول األعضاء يف األمم املتحدة بشأن وقف عرض
املدنيني عىل املحاكم العسكرية ،وإلغاء عقوبة اإلعدام .حيث رفض قبول توصية تدعو إىل «اقتصار اختصاص املحكمة العسكرية بقضايا العسكريني وتعزيز
استقالل القضاء» .ناهيك عن أن السلطات أشارت بالكاد إىل «األخذ بالعلم» بشأن التوصيات املطالبة بإلغاء عقوبة اإلعدام والتصديق عىل الربوتوكول االختياري
الثاين امللحق بالعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية

توصياتنا

•وضع حد ملامرسة االعتقال مبعزل عن العامل الخارجي والتعذيب الذي ترتكبه األجهزة األمنية ومكافحة اإلفالت من
العقاب من خالل مالحقة مرتكبي هذه الجرائم؛
•تعديل اختصاص املحكمة العسكرية وإلغاء املجلس العديل؛
•ضامن مكافحة اإلرهاب وفقاً للمعايري الدولية لحقوق اإلنسان؛
•تنفيذ التوصيات الصادرة عن اتفاقية مناهضة التعذيب والتي قبلها لبنان يف إطار االستعراض الدوري الشامل.
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التصديقات
ICPPED

UNCAT

ICCPR

OPCAT

OP ICCPR

انشغاالتنا

•استمرار انتهاكات القانون الدويل اإلنساين وحقوق اإلنسان ،ال سيام مامرسة اإلعدام بإجراءات موجزة
والخطف والتعذيب واالختفاء القرسي واالحتجاز الرسي ،إضافة إىل الهجامت العشوائية ضد املدنيني ،والتي
يرقى بعضها إىل حد جرائم الحرب؛
•غياب سيادة القانون؛
•غياب محاسبة مرتكبي جرائم الحرب واالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان ،الذين يتامدون مبامرساتهم يف
ظل إفالت تام من العقاب.
للمتابعة

•مارس  :2017استعراض املجلس القومي لحقوق اإلنسان من طرف اللجنة الفرعية املعنية باالعتامد ()SCA
التابعة للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان؛
• 25يونيو  :2017التقرير الوطني األول ملرص إىل لجنة مناهضة التعذيب املتأخر بـ  13سنة ،حيث كان من
املفرتض تقدميه سنة 2004؛
• 1نوفمرب  :2017التقرير الوطني األول ملرص إىل اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان املتأخر بـ  13سنة ،حيث كان
من املفرتض تقدميه سنة .2004
عمل الكرامة حول ليبيا خالل هذه السنة

قدمنا  3مذكرة بشأن 2
ّ

الكرامة  -التقرير السنوي

حالة فردية إلى آليات حقوق اإلنسان التالية

2016

W GEID : 1 // W G A D : 1 / / S R T : 1

43

ليبيا
مضت ست سنوات عىل اندالع الثورة ،والتزال ليبيا تتخبط يف رصاع معقد ومتعدد األوجه بني الحكومات وامليليشيات املتنافسة عىل السلطة السياسية واملوارد
الوطنية .وتشكل االنقسامات داخل املجتمع الليبي والواقع السيايس غري املستقر عوائق تحول دون إحالل السالم وبناء الدولة ،فضال عن التدخالت الخارجية
يف النزاع وتأجيج التناقضات القامئة.
ونص عىل تشكيل
تبنّت األمم املتحدة ،يف  17ديسمرب  ،2015اتفاق سالم يف ليبيا عُ رف باتفاق الصخريات ،نسبة ملكان انعقاده يف مدينة الصخريات املغربيةّ ،
حكومة وفاق وطني اختار تشكيلتها املجلس الرئايس الليبي املنبثق عن االتفاق .بيد أن االتفاق مل يفلح يف حل األزمة السياسية يف البالد ،حيث رفضت كل
من حكومة طرابلس التي تسيطر عىل غرب البالد ،وحكومة برملان طربق يف رشق البالد ،رفضتا االعرتاف بحكومة الوفاق الوطني .فام إن رأت حكومة الوفاق
الوطني النور يوم  19يناير  ،2016حتى واجهت معارضة رشسة من كلتي الحكومتني املتنافستني عىل السلطة ،اللتني مل تجدا فيها متثي ًال متكافئاً لجميع الفصائل
الليبية بل « ُفرضت من الخارج» .مل تستطع حكومة الوفاق الوطني القابعة يف تونس ،فرض وجودها يف طرابلس قبل منتصف شهر مارس  ،2016عندما وصلت
إىل القاعدة البحرية ،بعد أن أغلق املعارضون لتشكيلها املجال الجوي أمامها يك ال تصل عرب املطار ،وحذروا أعضائها من دخول العاصمة .وهكذا ،أنشأت
الحكومة املدعومة من األمم املتحدة مقرها يف القاعدة البحرية بطرابلس يف ظل حراسة مشدّدة.
يواجه املجلس الرئايس لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز الرساج ،تحديات كثرية ،يف ظل غياب رقابة فعالة عىل ميليشياته والصعوبات التي تقف حائ ًال دون
التوافق بني أصحاب املصلحة من أجل تحقيق الوحدة واالستقرار يف البالد .من ناحية أخرى ،رفض برملان طربق منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني يف مناسبتني،
من خالل التصويت للمرة األوىل يف  25يناير  ،2016وثانية يف  22أغسطس  .2016كام رفض تشكيلة الحكومة وطالب بأخرى جديدة إضافة إىل إلغاء املادة
الثامنة من اتفاق الصخريات املتعلقة باملناصب السيادية .ويف سبتمرب سيطرت امليليشيات التابعة للجرنال خليفة حفرت واملتحالفة مع حكومة طربق بالقوة
عىل جميع املوانئ الرئيسية املصدرة للنفط والتي كانت بيد حكومة الوفاق قبيل ذلك .وباملوازاة مع ذلك ،أعلن خليفة الغويل ،رئيس حكومة طرابلس ،مطلع
أبريل  ،2016أنه يرفض التخيل عن رئاسة حكومة اإلنقاذ الوطني لصالح حكومة الوفاق .ويف منتصف أكتوبر ،إستوىل عىل املكاتب اإلدارية الرئيسية يف العاصمة
التابعة لحكومة الوفاق ،وأعلن إعادة إنشاء حكومته ،قبل أن يدعو حكومة طربق املنافسة له إلبرام اتفاق ضد حكومة الوفاق الوطني.
كام واصلت التدخالت العسكرية الخارجية تأجيج الفوىض والعداوة يف البالد .ففي يوليو  ،2016وعىل إثر مقتل ثالثة من ضباط املخابرات الفرنسية بالقرب من
بنغازي ،أ ّكد الرئيس الفرنيس فرانسوا هوالند تعاون بالده العسكري لدعم الجرنال حفرت ،الذي تحارب ميليشياته العسكرية كال من حكومة الغويل وحكومة
الوفاق الوطني ،وأعقب ذلك احتجاجات كبرية يف طرابلس ضد التدخالت الخارجية .أدانت حكومة الوفاق رسمياً التدخل الفرنيس ،معتربة ذلك خرقاً لسيادة
ليبيا ،فض ًال عن وصفه عام ًال مساه ًام يف زعزعة االستقرار يف البالد .ويف نوفمرب  ،2016أذاعت وسائل اإلعالم الليبية تسجيالت صوتية تقرتح التعاون املبارش بني
القوات االمريكية ،العاملة تحت قيادة حلف شامل األطليس ،وقوات حفرت للقضاء عىل املتمردين رشقي البالد.
ّ
استغل تنظيم الدولة اإلسالمية حالة الفوىض التي تعم البالد ،ليستويل يف أيار  2016عىل مزيد من األرايض حول مرصاتة ،بعد أن ن ّفذ يف يناير
خضم األزمة،
ويف ّ
 ،2016هجوماً إنتحارياً يف زلينت بغرب ليبيا هو األكرث دموي ًة يف تاريخ البالد .ثم يف ديسمرب  ،2016استولت قوات حكومة الوفاق عىل مدينة رست ،معقل تنظيم
الدولة اإلسالمية ،بعد أشهر من القتال املدعوم بالغارات الجوية األمريكية عىل املدينة.

مظاهرة يف ليبيا حول الحوار الوطني
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استمرار انتهاك القانون الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان
فشلت السلطات عىل اختالف انتامءاتها يف الحفاظ عىل األمن وحامية الحريات والحقوق األساسية يف البالد ،األمر الذي خلق أرضي ًة خصبة لالنتهاكات الجسيمة
للقانون الدويل اإلنساين وحقوق اإلنسان .وهو ما شهده العام  2016كام غريه من األعوام ،فانترشت عمليات القتل خارج نطاق القانون ،ال س ّيام إعدام
املختطفني واملحتجزين رساً وحتى املعارضني .ناهيك عن فشل جميع الحكومات يف إخضاع حاالت التوقيف واالعتقاالت التي متارسها امليليشيات والتي غالباً
ما تقع خارج نطاق قانون السلطة القضائية ينتج عنها احتجازات لفرتات طويلة من الزمن من دون مراجعة قضائية وحاالت من االختفاء القرسي املتفاقم ،ال
سيام بالنسبة للمحتجزين يف مراكز اعتقال رسية أو غري معرتف بها .دون أن نغفل ذكر مامرسة التعذيب املنترشة عىل نطاق واسع ،والتي تتسبب يف وفيات
الكثري من املعتقلني.
وثقت الكرامة يف العام  ،2016حاالت انتهاكات جسيمة ارتكبتها قوة الردع الخاصة ،التي تعلن والءها لحكومة الوفاق .ومبا أن األخرية ال متارس رقابة قضائية
فعالة عليها ،فقد متادت يف مامرساتها غري القانونية كالخطف واالعتقال الرسي والتعذيب ،يشجعها عىل ذلك جو اإلفالت التام من العقاب وعدم املساءلة .يف
 11أكتوبر  ،2016أرسلت الكرامة نداء عاجال إىل الفريق العامل املعني باالحتجاز التعسفي يف األمم املتحدة بشأن قضية مصطفى عبد الخالق الدريس ،البالغ
من العمر  48عاما والذي اختطف يف  9يناير  2016مبدينة زلينت من طرف عنارص تابعني لقوة الردع الخاصة مبالبس مدنية .مل تتمكن عائلته من رؤيته حتى
مايو  2016أي بعد ثالثة أشهر من اختطافه ،وكان اللقاء عرب شاشة زجاجية يف قاعدة معيتيقة العسكرية ،عىل بعد  11كلم رشق طرابلس ،حيث توجد عدة
مراكز اعتقال أنشأتها ميليشيات مختلفة .ومايزال مصطفى رهن االعتقال التعسفي حتى تاريخه ،بانتظار إحالته أمام سلطة قضائية.
كذلك ،يف  12نوفمرب  ،2016أرسلت الكرامة نداء عاجال إىل الفريق العامل املعني بحاالت االختفاء القرسي أو غري الطوعي يف األمم املتحدة بشأن حالة الشيخ
نادر السنويس عيل العمراين ،البالغ من العمر  44عاما ،الذي اختطف يوم  6أكتوبر  2016يف طرابلس من طرف قوة الردع .والحقاً شهد أحد أفراد قوة الردع
اليافعني ،مبشاركته مع آخرين يف إعدام الشيخ السنويس .لكن املدعي العام مل يفتح أي تحقيق بشأن تلك الترصيحات حتى تاريخه.

انتهاكات حقوق اإلنسان ،هل من رقيب؟!
مع تعدّد الحكومات والسلطات ،يجد الليبيون أنفسهم مضطرين للتعامل مع مؤسسات سياسية وأمنية مختلفة ومتنوعة باختالف الجهات التابعة لها؛ ثالث
حكومات يف آن واحد وميليشيات متعدّدة تتنقل يف والئها من سلطة إىل أخرى ،وتحاول إنفاذ القانون بشكل غري رسمي يف جميع أنحاء البالد .ومع كل هذه
الفوىض صار من الصعوبة مبكان تحديد مرتكبي انتهاكات حقوق اإلنسان ومحاسبتهم.
ّ
يفس غياب سيادة القانون إىل حد كبري رشقي البالد ،إذ ال تستطيع حكومة طربق السيطرة الكاملة عىل جميع امليليشيات هناك ،مبا فيها تلك
لعل هذا ما ّ
املوالية لها ،أو حتى املوالية لقيادة الجرنال حفرت .فقد خلق هذا الوضع جواً من عدم املساءلة ينذر بحدوث كارثة ،سيام أن تلك امليليشيات متهمة بارتكاب
تم العثور عليها يف منطقة خاضعة لسيطرة قوات
جرائم حرب .ففي يوليو  ،2016أحرض إىل مستشفى بنغازي  14جثة لضحايا أعدموا خارج نطاق القضاء ّ
الجرنال حفرت .وصف املمثل الخاص لألمني العام ورئيس بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا ،مارتن كوبلر ،جرمية قتل أولئك الضحايا بجرمية حرب ودعا إىل فتح
تحقيق فيها ومحاكمة الجناة ،لكنّ أي إجراء مل يتّخذ حتى تاريخه.
مثال آخر عىل عدم املساءلة عن االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان هي حالة القايض املتقاعد والعضو السابق يف املؤمتر الوطني العام الليبي ،سليامن عوض
زويب ،الذي أفرج عنه يوم  4سبتمرب عام  ،2016بعد سنتني من االعتقال التعسفي .اختطف يف يوليو  2014من قبل ميليشيات الزنتان ،فأرسلت الكرامة نداء
عاجال إىل الفريق العامل املعني مبسألة االحتجاز التعسفي تؤكد احتجازه يف حبس انفرادي وتعرضه للتعذيب وسوء املعاملة .بيد ّأن الجناة اليزالون طلقاء
تتم مساءلة أحد منهم.
حتى اآلن ،ومل ّ

مفوضية حقوق اإلنسان تدين انتشار انتهاكات حقوق اإلنسان في ليبيا
يف مارس  ،2015أرسلت املفوضية السامية لحقوق اإلنسان بعثة للتحقيق يف انتهاكات القانون الدويل لحقوق اإلنسان التي ارتكبت يف ليبيا منذ بداية العام
 .2014ويف أكتوبر  ،2015أع ّد فريق البحث يف مؤسسة الكرامة تقريراً قدّمه إىل فريق التحقيق و ّثق فيه حاالت انتهاكات جسيمة ارتكبتها جهات ليبية مختلفة،
شملت شهادات عدد من الناجني وشهود العيان.
يف  15فرباير  ،2016نرشت املفوضية تقريراً تضمن نتائج التحقيق التي توصلت إليها ،وقدمته إىل مجلس حقوق اإلنسان يف دورته الـ  31التي انعقدت يف مارس
 .2016ذكر التقرير منطاً من االنتهاكات واالعتداءات التي «قد ترقى إىل جرائم حرب» ،ارتكبتها أبرز الجامعات املسلحة يف البالد ،مبا يف ذلك عملية «الكرامة»،
التي تضم ميليشيات متحالفة مع الجرنال حفرت ،و «مجلس شورى ثوار بنغازي» املناهضة لـ «عملية الكرامة» ،و «فجر ليبيا» وتحالف جامعات مسلحة
مناهضة للتنظيم األخري ،إضافة إىل جامعات مسلحة قبلية وأخرى مبايعة لتنظيم الدولة اإلسالمية.
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ليبيا
وأعربت املفوضية ،يف تقريرها ،عن أسفها الرتكاب تلك االنتهاكات يف مناخ يسوده الشعور باإلفالت من العقاب ،وأوصت «الحكومة الليبية» مبكافحة تلك
الظاهرة وإصالح القضاء وتعزيزه .بيد أن الوضع الراهن ّ
الضاج مبختلف السلطات السياسية املتنافسة واملتناحرة فيام بينها ،ناهيك عن التحديات التي تواجهها
حكومة الوفاق الوطني ،يجعل تنفيذ تلك التوصيات غاي ًة يف الصعوبة.
أوىص التقرير كذلك باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تنامي الجامعات املسلحة من خالل نزع السالح والترسيح وإعادة الدمج ،إضافة إىل إنشاء برنامج تدقيق
يتم إنشاءه يف املستقبل .ودعت املفوضية أيضاً السلطات إىل استئناف
للحيلولة دون تجنيد املسؤولني عن انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان يف جيش ّ
موحد قد ّ
أنشطة بناء الدولة يف أقرب وقت ممكن ،مع الرتكيز بشكل خاص عىل بناء مؤسسات شاملة ،وأجهزة فعالة إلنفاذ القانون ،وسلطة قضائية مستقلة ونزيهة
وقوات مسلحة موحدة تعمل تحت إرشاف مدين.
لكن وبعد مرور ستة أشهر عىل صدور التقرير ،أكدت نائبة املفوض السامي لحقوق اإلنسان ،السيدة كيت غيلمور ،خالل الدورة الـ  33ملجلس حقوق اإلنسان،
أن الوضع يف ليبيا مل يشهد أي تحسن ملحوظ وأن الفصائل املتحاربة «ال تعري اهتامماً كبرياً ألمر املدنيني» .ودعت ،بالنظر إىل الواقع املأساوي و «ضعف األمل
يف حل األزمة عىل املدى القريب» ،إىل تعيني خبري مستقل يعنى بالشأن الليبي ،ويقدّم التقارير حول حالة حقوق اإلنسان ومحاسبة الجناة.

توصياتنا

•ضامن امتثال جميع أطراف النزاع ملبادئ القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل لحقوق اإلنسان ،وضامن حامية
املدنيني واألعيان املدنية؛
•فتح تحقيقات مستقلة ومحايدة يف الجرائم املرتكبة من قبل جميع أطراف النزاع؛
•مالحقة مرتكبي االنتهاكات الجسيمة للقانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل لحقوق اإلنسان ووضع حد لإلفالت من
العقاب؛
•تنفيذ توصيات مكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان.
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موريتانيا
التصديقات
ICPPED

ICCPR

UNCAT
OPCAT

OP ICCPR

انشغاالتنا

•املضايقات القضائية للمدافعني عن حقوق اإلنسان؛
•غياب النية السياسية الحقيقية يف القضاء عىل الرق؛
•ظروف االعتقال الالإنسانية؛
•غياب اإلرادة الحقيقية يف معالجة جل االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان؛
•عدم استقاللية اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان.
للمتابعة

•يناير  :2017نرش تقرير اللجنة الفرعية املعنية باالعتامد التابعة للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية
لتعزيز حقوق اإلنسان؛
•مارس 2017؛ عرض تقرير املقرر الخاص املعني بالتعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو
الالإنسانية أو املهينة بشأن زيارته ملوريتانيا؛
• 31مايو  :2017تقديم موريتانيا لتقريرها الوطني الثالث إىل لجنة مناهضة التعذيب؛
•يونيو 2017؛ املقرر الخاص املعني مبسألة الفقر املدقع وحقوق اإلنسان يقدم تقريره عن زيارته ملوريتانيا إىل
مجلس حقوق اإلنسان؛
• 1نوفمرب :2017موريتانيا تقدم تقريرها الثاين إىل اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان؛
• 3نوفمرب  :2017تقرير موريتانيا الوطني إىل اللجنة املعنية باالختفاء القرسي املتأخر بثالث سنوات.
عمل الكرامة حول موريتانيا خالل هذه السنة

قدمنا  21مذكرة بشأن 7
ّ

حالة فردية إلى آليات حقوق اإلنسان التالية

W GA D : 7 / / S RS UM X : 7 / / S R T : 7

التقارير املنشورة

•الكرامة ،موريتانيا :تقرير إىل لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية استعدادا الستعراض املؤسسة الوطنية
لحقوق اإلنسان يوليو .2016
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موريتانيا
أعلن الرئيس محمد ولد عبد العزيز ،خالل سنة  ،2016عن نيته يف تعديل الدستور ،إال أن املعارضة انتقدته واعتربت أنه يناور من أجل الرتشح لوالية ثالثة.
انطلقت يف  29سبتمرب  2016أشغال الحوار الوطني الذي استمر عرشة أيام وشارك فيه حوايل  450شخصاً للنظر يف تعديل الدستور .ثم أعلن الرئيس بعد الحوار
عن تخليه عن التعديل املتعلق بالرتشح لعهدة ثالثة واستعداده لتنظيم استفتاء وطني بشأن الدستور يف .2017
يف مايو  ،2016قام فليب آلستون املقرر الخاص املعني مبسألة الفقر املدقع وحقوق اإلنسان بزيارة ملوريتانيا وسلط الضوء عىل العديد من القضايا مبا يف ذلك
استمرار مامرسة العبودية رغم إلغائها سنة 1981وتجرميها سنة  .2007وقدّر مؤرش الرق العاملي  The Global Slavery Indexأن  43000شخص يف موريتانيا،
أي ما يعادل  1.06%من مجموع السكان ،يعانون إما من العبودية التقليدية أو املعارصة .وأيضاً يف مايو  ،2016قضت املحكمة الجنائية املتخصصة يف محاربة
العبودية ،املنشأة حديثاً ،مبعاقبة شخصني ،إال أن االسرتقاق ال زال مستمراً .وتوضح حاالت االنتقام من النشطاء املناهضني للرق التي تتوصل بها الكرامة أن
مامرسة الرق التزال قامئة يف البالد.

اضطهاد المدافعين عن حقوق اإلنسان والنشطاء المناهضين للعبودية
واصلت سلطات البالد خالل سنة  2016مضايقاتها القضائية ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان وخصوصاً النشطاء املناهضني للعبودية .وما إن أطلقت رساح
بريم ولد داه ولد عبيد وإبراهيم ولد بالل رمضان يف  19مايو  ،2016حتى ألقت القبض عىل مجموعة من النشطاء املناهضني لالسرتقاق وقدمتهم للمحاكمة
بعد أقل من شهرين .وبالفعل ألقي القبض يف يوليو  2016عىل أعضاء من مبادرة إحياء حركة إلغاء الرق «إيرا» بذريعة مشاركتهم يف املواجهات التي وقعت
يف  29يونيو بني قوات األمن والسكان أثناء اإلخالء القرسي لألحياء العشوائية قرب العاصمة نواكشوط .ورفعت الكرامة نداء عاجال إىل مجموعة من اإلجراءات
الخاصة ملتمسة منها دعوة سلطات البالد إىل اإلفراج الفوري عنهم وإسقاط جميع التهم املوجهة إليهم .و يف  18أغسطس أصدرت «العدالة» املوريتانية ،يف
حقهم عقوبات سجنية تراوحت بني  3و  15سنة سجناً إثر محاكمة مل تحرتم رشوط العدالة واستندت عىل اعرتافاتهم املنتزعة تحت التعذيب.
يف  19أكتوبر اعترب سبعة من خرباء األمم املتحدة يف بيان لهم أن تلك املحاكامت جرت بدوافع سياسية ،وأكدوا أن السلطات املوريتانية ،معروفة بعدائها
النتقادات املجتمع املدين ،وعدم التسامح مع املجموعات كمنظمة «إيرا» التي تنشط للقضاء عىل الرق وينتمي جل أعضائها إىل أقلية الحراطني.

استمرار التعذيب وسوء المعاملة
يف الفرتة املمتدة من  25يناير و 3فرباير  2016قام خوان منديز املقرر األممي الخاص املعني بالتعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو
الالإنسانية أو املهينة بزيارته األوىل ملوريتانيا لتقييم الوضع بشأن هذه املامرسة يف البالد .وكانت الكرامة قد وجهت إليه مذكرة تؤكد فيها عىل القصور يف
اآلليات الفعالة للوقاية من التعذيب والتحقيق يف الحاالت .وقد ردّد املقرر الخاص بعد زيارته مشاغل الكرامة مشرياً إىل أن «اإلجراءات الوقائية ضد التعذيب
موجودة لكنها غري عملية» ،وأشار إىل غياب التحقيقات يف مزاعم التعذيب والنقص يف الخربة الطبية الرشعية .كام أثار ظروف االعتقال غري اإلنسانية ودعا
سلطات البالد إىل تصحيح الوضع والعمل عىل مطابقتها مع املواصفات الدولية.
تعترب مامرسة التعذيب بهدف الحصول عىل اعرتافات يتم االستناد إليها يف املحاكامت الجائرة من أكرث القضايا إثارة للقلق يف البالد .ونرضب هنا املثل بحالة
املواطن املايل يايا سييس التي تظهر بشكل واضح هذه الظاهرة ؛ اعتقل تعسفيا وحكم عليه باإلعدام إثر محاكمة مل تحرتم مواصفات املحاكمة العادلة .وقد
أخطرت الكرامة الفريق العامل املعني باالحتجاز التعسفي بهذه الحالة ودعته للتدخل لدى السلطات املوريتانية ملطالبتها باإلفراج عنه والعمل عىل ضامن

موريتانيون يتظاهرون ضد مامرسة الرق يف بالدهم
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موريتانيا
محاكامت عادلة لكل املعتقلني واستبعادها لالعرتافات املنتزعة تحت التعذيب.
قامت اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بزيارة ملوريتانيا يف أكتوبر  2016بعد توقيع األخرية عىل الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب .القت الزيارة
ترحيب املجتمع املدين املحيل .وقام الخرباء بتقييم عمل اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان التي ك ّلفت بإنشاء آلية وقاية وطنية ضد التعذيب يخ ّول لها صالحية
زيارة مراكز االعتقال يف البالد .ونبهوا أنها تواجه تحديات كبرية خصوصا بالنسبة لالستقاللية والتمويل.

عدم استقاللية اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان
ساهمت الكرامة يف استعراض اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان يف نوفمرب  2016أمام اللجنة الفرعية املعنية باالعتامد التابعة للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات
الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان وحاميتها .وقدمت بهذه املناسبة تقريرا باالشرتاك مع مثانية منظامت محلية غري حكومية ،أثارت فيه مجموعة من القضايا املثرية
للقلق ،وخصوصاً عدم شفافية واستقاللية اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان.
فعىل الرغم من إصالحها سنة  2012إال أن استقالليتها ال زالت موضوعا للمساءلة ألنها خاضعة للجهاز التنفيذي الذي يقوم أيضا بتعيني أعضائها ويقيص
املنظامت الحقوقية املعروفة بنشاطها وانتقادها دون تقديم أية مربرات .يف أبريل  2016أصدرت العديد من املنظامت غري الحكومية بيانا انتقدت فيه التعتيم
الذي يسود عملية التعيني.
من جهتها تالحظ الكرامة أن اللجنة الوطنية فشلت يف اكتساب ثقة أغلبية املنظامت التي تعمل عىل القضايا الحساسة كالعبودية والتعذيب واالعتقال
التعسفي ومل تتطرق علنيا إىل أي من تلك االنتهاكات منذ إنشائها .وتدين املنظامت املحلية اصطفاف اللجنة مع املوقف الرسمي بإعالنها عن القضاء عىل
العبودية وتنويهها بعدم لجوء قوات األمن للتعذيب ،متجاهلة العديد من القضايا التي جرى توثيقها يف البالد.
خلصت الكرامة ،عىل ضوء هذه النتائج ،إىل أن اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان ال متتثل متاماً ملبادئ باريس ،وال تقوم بالتايل بالدور املتوقع منها كمؤسسة
مصنّفة يف الفئة (أ) .لذا أصدرت الكرامة مثاين توصيات ل ّلجنة تهدف بشكل خاص إىل متتني استقالليتها وتعزيز ثقة املواطنني واملجتمع املدين بها ،وتحسني
فعالية آلية الشكاوى الفردية التي تتبعها والتعريف بها ونرشها لتصل إىل عامة الناس ،واعتامد نهج انتقادي بنّاء إزاء مامرسات الحكومة .وستقوم اللجنة
الفرعية املعنية باالعتامد التابعة للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان بنرش تقريرها بشأن تقييمها ل ّلجنة الوطنية لحقوق
اإلنسان.

االستعراض الدوري الشامل؛ تقاعس السلطات عن االلتزام بمعالجة القضايا الملحة
يف  16مارس  2016أصدر الفريق العامل املعني باالستعراض الدوري الشامل تقريره املتضمن للتوصيات التي وجهتها الدول األعضاء إىل الحكومة املوريتانية
إثر استعراض سجلها الحقوقي يف نوفمرب  .2015ويف إطار التحضري لهذه العملية قامت الكرامة برفع تقرير إىل مجلس حقوق اإلنسان بشأن الحالة الحقوقية
يف البالد تطرقت فيه إىل العديد من القضايا كاستمرار مامرسة التعذيب والعبودية واالعتقال التعسفي وسوء معاملة املحتجزين إضافة إىل القيود املفروضة
عىل حرية الرأي والتعبري والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات ،األمر الذي ق ّلص مجال عمل جمعيات املجتمع املدين يف البالد.
ز ّودت الكرامة قبل عميلة االستعراض الدول األعضاء مبوجز عن أهم انشغاالتها ،وقامت األخرية مبطالبة السلطات املوريتانية مبعالجة جل القضايا التي أثارتها
مؤسستنا .طالبت العديد من الدول بتعزيز مكافحة العبودية وحظر التعذيب واإلفراج عن املدافعني عن حقوق اإلنسان املعتقلني تعسفياً .إال أن موريتانيا
مل تقبل بالتوصيات التي تدعوها إىل اتخاذ خطوات فعالة لوقف انتهاكات حقوق اإلنسان كاإلفراج عن املعتقلني تعسفيا ،أو سن قوانني متنع وتجرم انتهاكات
حقوق اإلنسان والعمل بها والتصديق عىل الصكوك األساسية كالربتوكول األول امللحق بالعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.

توصياتنا

•وقف كل األعامل االنتقامية ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان ،وخصوصا النشطاء املناهضني للعبودية؛
•مطابقة القوانني املحلية مع معاهدات حقوق اإلنسان الدولية وتنفيذها؛
•ضامن مطابقة ظروف االعتقال مع القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء لألمم املتحدة؛
•العمل عىل ضامن استقاللية اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان السهر عىل جعل نظامها لتقديم الشكاوى أكرث فعالية.
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المغرب
التصديقات
ICPPED

CAT
OPCAT

ICCPR
OP ICCPR

انشغاالتنا

•انتهاك حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب واستخدام االعرتافات املنتزعة باإلكراه ،واملحاكامت الجائرة،
واالعتقال التعسفي يف أعقاب الهجامت اإلرهابية سنة 2003؛
•غياب التحقيق يف حاالت التعذيب وإفالت الجناة من العقاب؛
•االفتقار الستقالل كل من القضاء واللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان؛
•انتهاك الحق يف حرية التعبري ومامرسة األعامل االنتقامية ضد الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان؛
•انتهاك الحق يف التجمع السلمي واالستخدام املفرط وغري املتناسب للقوة من قبل السلطات لتفريق التجمعات
السلمية.
للمتابعة

• 2مايو  :2017االستعراض الدوري الشامل الثالث أمام مجلس حقوق اإلنسان؛
• 14يونيو  :2017تقرير املغرب األول إىل اللجنة املعنية باالختفاء القرسي املستحق منذ سنتني؛
• 2نوفمرب  :2017تقرير املتابعة الوطني إىل اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان؛
• 25نوفمرب  :2017تقرير املغرب الخامس إىل لجنة مناهضة التعذيب املستحق منذ سنتني.
عمل الكرامة حول املغرب خالل هذه السنة

قدمنا  9مذكرة بشأن 7
ّ
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المغرب
أسفرت االنتخابات الربملانية التي جرت يف أكتوبر  2016عن فوز حزب العدالة والتنمية للمرة الثانية عىل التوايل .بحلول ديسمرب/كانون االول عام  ،2016كان ال
يزال رئيس الوزراء عبد اإلله بنكريان يجري مشاورات لتشكيل حكومته الجديدة ،التي ثبت أنها عملية صعبة.
عىل املستوى الترشيعي ،قدم وزير العدل سنة  ،2015مرشوعا إلصالح قانون اإلجراءات الجنائية من أجل مطابقة النظام القضايئ ،وفقا لدستور سنة  ،2011مع
التزامات املغرب الدولية يف مجال حقوق اإلنسان .يضع مرشوع القانون رشوطا محددة لوضع املشتبه فيهم رهن الحجز لدى الرشطة وبدائل لالحتجاز ،وينص
عىل التزام الرشطة القضائية بإجراء تسجيالت سمعية وبرصية للتحقيقات.
مل تتم املوافقة بعد عىل التعديالت املقرتحة ،إال أن مجلس الحكومة اعتمد يف  9يونيو عام  2016مرشوع قانون العقوبات الجديد ،الذي تعرض النتقاد شديد
من قبل بعض أعضاء املعارضة بسبب عدم توفريه للضامنات الكافية للحريات الفردية.
وتتواصل يف البالد عملية «الحقيقة واملصالحة» ملعالجة االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان التي ارتكبت بني عامي  1956و ،1999وهي الفرتة التي عرفت باسم
«سنوات الرصاص» ،تم خاللها إخضاع املعارضني السياسيني لالعتقال التعسفي والتعذيب واالختفاء القرسي .ومع ذلك ،تكررت عقب اعتداءات الدار البيضاء سنة
 ،2003االنتهاكات نفسها بذريعة مكافحة اإلرهاب و فشلت السلطات يف التصدي لتلك االنتهاكات حيث تعرض املئات من األفراد لالعتقال التعسفي.
رفعت مؤسسة الكرامة إىل آلية األمم املتحدة املعنية بحقوق اإلنسان شكوى فردية بشأن حالة الصحفي صالح الدين بصري ،الذي ألقي عليه القبض يف يونيو
 2015واعتقل تعسفيا يف العيون بعد إدانته استنادا إىل اعرتافاته املنتزعة تحت اإلكراه.
ألقي القبض عىل بصري ،الذي يعمل صحفيا لحساب قناة الصحراء الغربية  RASD TVالتابعة لجبهة البوليساريو ،أثناء تغطيته ملظاهرة مبدينة السامرة يف مايو
 2013التي اندلعت خاللها اشتباكات عنيفة .حكم عليه يف  24نوفمرب  2015بأربع سنوات سجنا بتهمة «مامرسة العنف يف حق موظفني عموميني أثناء قيامهم
مبهامهم ،واملشاركة يف التجمهر املسلح وتخريب أشياء مخصصة للمصلحة العامة وإلحاق خسائر مادية بها» .ورغم تأكيده أمام وكيل امللك وقايض التحقيق
والقضاة أنه و ّقع عىل اعرتافاته مكرها إال أنهم مل يعريوا اهتامما لترصيحاته.

استمرار انتهاكات حقوق اإلنسان في سياق مكافحة اإلرهاب
قانون مكافحة اإلرهاب رقم  03/03لعام  ،2003الذي اعتمد غداة هجامت الدار البيضاء ،ال يقدّم الضامنات األساسية للمحاكمة العادلة لألشخاص الذين قبض
عليهم ومتت محاكمتهم عىل أساسه .يتضمن هذا الترشيع تعريفا غامضا وفضفاضا لإلرهاب ،وال يضمن الحق األسايس يف الحصول عىل محام منذ لحظة التوقيف.
ويف الوقت الراهن ميكن لفرتة االحتجاز لدى الرشطة دون تهمة أن تدوم  12يوما .ويسمح للموقوفني مبقابلة محام مرة واحدة فقط ،ملدة  30دقيقة تحت
إرشاف الرشطة ،وأحيانا يكون ذلك بعد مرور ستة أيام عىل االعتقال.
أدت أوجه القصور العديدة يف قانون مكافحة اإلرهاب إىل انتهاكات منهجية للحقوق األساسية ،مبا يف ذلك االعتقاالت التعسفية والتعذيب واملحاكامت الجائرة.
وتبدو هذه املامرسات جلية يف قضية عبد القادر بلعرياج الذي ألقي عليه القبض يف مراكش سنة  2008بتهمة ارتباطه بجامعة إرهابية .احتجز يف الرس  28يوما
تعرض خاللها للتعذيب وأجرب عىل االعرتاف والتوقيع عىل املحارض التي تدينه دون إمكانية االطالع عليها .ثم قضت املحكمة يف يوليو  2009بالسجن املؤبد يف
حقه بعد محاكمة انتفت منها مواصفات العدالة ومل يعر القضاة خاللها أي اهتامم ملزاعم تعرضه لالحتجاز يف الرس أو للتعذيب.
رفعت الكرامة قضيته إىل آليات األمم املتحدة املعنية بحقوق اإلنسان ،وأصدر الفريق العامل املعني باالحتجاز التعسفي قرارا أدان فيه اعتقاله التعسفي ودعا
إىل اإلفراج الفوري عنه .لكن السلطات املغربية ال زالت مل تنفذ بعد قرار الفريق األممي.
يف أكتوبر  2016تم استعراض املغرب من قبل اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان .وردّد خرباء األمم املتحدة خالل العملية انشغاالت الكرامة الواردة يف تقريرها
املوازي ،مبا يف ذلك وضعية ضحايا االعتقال التعسفي والتعريف املبهم لجرمية اإلرهاب وطول مدة الحبس االحتياطي للمتهمني يف هذا النوع من القضايا.

قصور في الوقاية من التعذيب وإفالت المتورطين من العقاب
عىل الرغم من تصديقه عىل اتفاقية مناهضة التعذيب والربوتوكول االختياري امللحق بها ال زال املغرب يعاين من قصور خطري يف الوقاية من التعذيب ومالحقة
املتورطني فيه.
إنشاء هيئة اإلنصاف واملصالحة سنة  2004بهدف معالجة االنتهاكات الخطرية لحقوق اإلنسان املرتكبة خالل «سنوات الرصاص» إبان حكم امللك الحسن الثاين،
مل تسفر عن أية تحقيقات نزيهة وشاملة .وكان بإمكان تلك التدابري أن تحول دون تكرار انتهاكات املايض .إال أن غياب املالحقات خلق بيئة اإلفالت من العقاب
وأدى إىل عودة مامرسة التعذيب خالل السنوات التي تلت.
عدم وجود تحقيقات سليمة يعود جزئيا إىل غياب خربة طبية مستقلة ميكنها أن تساعد عرب فحص الطب الرشعي عىل الكشف عن وجود أعامل التعذيب .وتقع
مسؤولية فحص ضحايا التعذيب املزعوم عىل أطباء تابعني للمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج التابعة مبارشة إىل السلطة امللكية وليس لوزارة
الصحة مام يفقدها استقالليتها وبالتايل مصداقيتها .وأ ّثر االفتقار إىل طب رشعي مستقل عىل حق أرسة عدنان الرحايل يف معرفة الحقيقة .اختفى عدنان ،الناشط
الجمعوي و الطالب يف السنة الثالثة لشعبة القانون بجامعة ابن زهر بأكادير ،يف  17ديسمرب  .2015رفعت الكرامة نداء عاجال إىل اللجنة املعنية باالختفاء
القرسي باألمم املتحدة إلبالغها مبخاوف أرسة الضحية من أن يكون قد تعرض لالختطاف عىل يد رجال األمن ،ومطالبتها بالتدخل .بعد شهرين وتحديدا يف 2
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المغرب
مايو  2016عرث عىل عدنان ميتا داخل حرم الجامعة .مل يحرتم الفحص الذي أجرته السلطات املعايري األساسية
لفحص الطب الرشعي ،وافتقر إىل معلومات أساسية مثل وقت وفاته ،واكتفى بوصف خاطف لحالة جثته .رفضت
السلطات طلب األرسة يف إجراء ترشيح مضاد وضغطت عليهم لدفن الضحية مبارشة بعد الترشيح األول مام عزز
شكوك األرسة يف مسؤولية ّ
موظفي الدولة عن وفاته.
وتبقى إشكالية الوقاية من التعذيب قامئة يف البالد ،إذ ال يتم إجراء الفحص الطبي تلقائيا للموقوفني ملنع أي
إيذاء أو سوء معاملة ،كام أن الفحوص القليلة التي يطلب القيام بها تتم من طرف جهة طبية تفتقر لالستقاللية.
وتشكل الوقاية من التعذيب تحدّيا ليس فقط خالل الساعات األوىل من االحتجاز لدى الرشطة ولكن أيضاً خالل
مراحل االعتقال التالية .ويف هذا السياق ،ينبغي عىل املغرب االمثتال للربوتوكول االختياري ،الذي ُصدق عليه سنة
 ،2014وإحداث آلية وطنية مستقلة وإعطائها الصالحيات الالزمة لزيارة ومراقبة جميع أماكن االحتجاز دون قيود ،عدنان الرحايل
لضامن عدم وجود التعذيب أو سوء املعاملة .وكانت السلطات قد أعلنت سنة  2016عن اضطالع املجلس الوطني
لحقوق اإلنسان بهذا الدور ،رغم القلق الذي أعربت عنه منظامت املجتمع املدين املحلية بشأن افتقارها لالستقاللية وعدم اتخاذها إلجراءات فعالة عند توصلها
بشكاوى التعذيب .خالل هذه السنة جرى استعراض املجلس الوطني لحقوق اإلنسان من طرف اللجنة الفرعية املعنية باالعتامد ( ،)SCAالتابعة للجنة التنسيق
الدولية للمؤسسات الوطنية ،وقررت ،رغم انشغاالت الكرامة الواردة يف تقريرها ،تصنيف املجلس يف الفئة (أ) التي تشمل املؤسسات املستقلة .ويف إطار التحضري
لالستعراض الدوري الشامل املزمع عقده سنة  ،2017سلطت الكرامة يف تقريرها إىل مجلس حقوق اإلنسان الضوء عىل القصور يف اإلجراءات الوقائية والتحقيق
يف مزاعم التعذيب وعدم مالحقة املتورطني فيه.

استعراض المغرب الثالث أمام اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان
كان استعراض املغرب أمام اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان يف الفرتة من  24إىل  25أكتوبر فرصة ملعالجة التحديات التي طرحتها الكرامة يف تقريرها إىل الخرباء
األمميني يف سبتمرب  .2016وتطرقت الكرامة يف هذا التقرير إىل العديد من القضايا كعدم استقالل القضاء وانتهاكات حقوق اإلنسان التي ارتكبت يف الحرب ضد
اإلرهاب ،والقيود املفروضة عىل حرية التعبري والتجمع السلمي ،وعدم التحقيق واملالحقة يف أعقاب رشوع عملية هيئة اإلنصاف واملصالحة .إضافة إىل ذلك
قامت الكرامة قبل االستعراض بإحاطة خرباء األمم املتحدة بانشغاالتها الرئيسية.
طلب خرباء األمم املتحدة
أوردت اللجنة يف مالحظاتها الختامية توصيات الكرامة ،مبا يف ذلك معالجة انتهاكات املايض وتعويض الضحايا وأرسهم عن األرضار .كام ٍ
من املغرب التحقيق يف مزاعم التعذيب .وأعربوا عن قلقهم إزاء تعرض ضحايا التعذيب الذين يشجبون مثل تلك االنتهاكات للتهديد واألعامل االنتقامية ،ودعوا
السلطات إىل تعديل قانون مكافحة اإلرهاب ليتامىش مع املعايري الدولية ،وخاصة الضامنات اإلجرائية.
وعالوة عىل ذلك ،لفتت الكرامة انتباه خرباء األمم املتحدة إىل استمرار القيود املفرطة عىل الحقوق األساسية للنشطاء واملدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني
مام يعوق األنشطة املرشوعة والسلمية .فعىل سبيل املثال ،ال يزال قانون الصحافة يحوي عقوبات سالبة للحريات ،رغم تنقيحه .وأوصت اللجنة املغرب بتعديل
القانون الجنايئ ليتامىش مع املادة  19من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية الذي يكفل الحق يف حرية الرأي والتعبري.
وأخرياً س ّلطت الكرامة الضوء عىل استخدام قوات األمن للقوة املفرطة خالل التجمعات واملظاهرات السلمية .وأعربت اللجنة عن انشغالها بشأن إخضاع تنظيم
التجمعات العامة إلخطار مسبق وصعوبة الحصول عليه يف بعض الحاالت واللجوء للقوة املفرطة وغري املتناسبة لتفريق االجتامعات السلمية غري املرخصة.
ودعت اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان السلطات املغربية إىل تطبيق القانون عىل املظاهرات السلمية وفقا ألحكام العهد الدويل ،وعدم إخضاع هذا الحق ألية
قيود ال مربر لها.

توصياتنا

•إحداث آلية للمراجعة واإلفراج عن األشخاص املعتقلني تعسفيا بعد محاكامت جائرة؛
•ضامن إجراء تحقيقات نزيهة ومستقلة وشاملة يف حاالت التعذيب وغريها من االنتهاكات الخطرية لحقوق اإلنسان
وتقديم الجناة إىل العدالة؛
•تعديل قانون العقوبات وإلغاء جميع األحكام التي تقيد الحق يف حرية الرأي والتعبري ،ووضع حد لعمليات انتقامية
ضد الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان؛
•ضامن احرتام الحق يف التجمع السلمي عن طريق تجنب االستخدام املفرط للقوة.
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عمان
التصديقات
CAT

ICCPR

ICPPED

OPCAT

OP ICCPR

انشغاالتنا

•القيود املفروضة عىل حرية التعبري والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛
•املامرسة املنهجية لالعتقال التعسفي ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان والنشطاء واملعارضني السياسيني؛
•مامرسة األعامل االنتقامية ضد النشطاء السلميني والصحفيني.

عمل الكرامة حول عمان خالل هذه السنة

قدمنا  3مذكرة بشأن 2
ّ
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عمان
سلطنة عامن هي الدولة الوحيدة العضو يف مجلس التعاون الخليجي والتي مل تشارك يف التحالف العسكري إلعادة السلطة يف اليمن إىل حكومة عبد ربه منصور
هادي .وبسبب موقفها الحيادي تجاه النزاع ،طلب منها املبعوث الخاص لألمني العام لألمم املتحدة يف نوفمرب املشاركة يف البحث عن حلول لألزمة يف اليمن.
وباإلضافة إىل ذلك توسطت خالل هذه السنة يف إطالق رساح مواطن أمرييك .ويف يونيو  2016شاعت أخبار عن احتامل خروج عامن من مجلس التعاون ،إال
أن مسؤولني يف الحكومة كذبوا ذلك.
عرفت عامن سنة  2016إرضابات لبعض العامل األجانب احتجاجاً عىل عدم تسلمهم لألجور املتفق عليها يف العقود إضافة إىل ظروف اإلسكان املزرية .ويعترب
عامل املنازل الفئة األكرث هشاشة يف عامن ودول الخليج بصفة عامة .ويف هذا السياق منعت السلطات اإلندونيسية يف فرباير  2016مواطنيها من العمل يف
تم استبعادهم متاما من القوانني
عامن .وأعلنت وزارة العمل العامنية يف أبريل عن إصالح قانون العمل لتعزيز حقوق رشيحة من العامل الوافدين الذين ّ
املعمول بها.
يف مطلع سنة  2016استقبلت عامن عرشة مينيني كانوا معتقلني بسجن غوانتانامو .وأشارت سلطات البالد إىل أن ترحيلهم إىل السلطنة مؤقت وأنها استقبلتهم
لظروف إنسانية نظراً لتعذر ذهابهم إىل بالدهم بسبب الحرب .وعىل الرغم من مساهمتها يف هذه الخطوة اإليجابية نحو إغالق السجن األمرييك إال أن
السلطات مل تنرش أية تفاصيل عن رشوط هذا التسليم وما إذا كانوا سيحتجزون يف السلطنة أم ال ،ألنها بذلك تكون قد انتهكت حقوقهم األساسية.
عىل املستوى الترشيعي أق ّر مجلس الشورى العامين تعديل قانون الجزاء وإضافة مواد بشأن «التشهري والسب» مام قد يزيد من التضييق عىل حرية التعبري
املقيدة أصال .فإىل جانب اضطهاد السلطات للصحفيني ،لجأت بعض الصحف إىل الرقابة الذاتية وأغلقت أبوابها كصحيفة مواطن والبلد بعد أن ودعت قراءها.
وأخرياً عرفت سنة  2016عودة املواطنني العامنيني إىل صناديق االقرتاع النتخاب ممثليهم ملدة أربع سنوات للمرة الثانية بعد االنتخابات األوىل التي جرت
سنة  .2012وأسفرت انتخابات  26ديسمرب عن فوز النساء بسبعة مقاعد يف املجلس من ضمن  202مقعداً .إال أن صالحيات املنتخبني محدودة ويلعبون دورا
استشاريا فقط نظراً إىل أن الرئيس ونائبه ال ينتخبون دميوقراطياً وإمنا يعينون مبارشة من قبل السلطان.

اعتقال واضطهاد المدافعين عن حقوق اإلنسان
تستهدف السلطات العامنية املدافعني عن حقوق اإلنسان واملعارضني السلميني بشكل منهجي بسبب آرائهم املنتقدة لسياسات الحكومة .ويتم توقيفهم
والتحقيق معهم ثم اإلفراج عنهم لتوقيفهم من جديد .وتتم أحيانا محاكمتهم مبوجب قوانني مقيدة للحريات األساسية ،وغالبا ما يكون حرمانهم من حريتهم
تعسفي وينتهك العديد من حقوقهم أثناء احتجازهم مبا يف ذلك انتزاع اعرتافاتهم تحت اإلكراه واستعاملها فيام بعد يف محاكامتهم التي تفتقر ملواصفات
املحاكمة العادلة.
وهذا ما حدث مع سعيد جداد ،مدون ومدافع بارز عن حقوق اإلنسان و ّثق انتهاكات حقوق اإلنسان يف البالد وشارك يف عدة احتجاجات يف الظفار ،محافظة
جنوب عامن ،للمطالبة بإصالحات سياسية يف البالد .ألقي عليه القبض عدة مرات واحتجز بال تهمة سنة  2014بعد أن اجتمع مباينا كياي ،املقرر الخاص
املعني بحرية التجمع وتكوين الجمعيات .ثم ألقي عليه القبض سنة  2015واحتجز مبعزل عن العامل الخارجي طيلة فرتة التحقيق .قضت محكمة مسقط ،عىل
خلفية عالقته مبنظامت دولية ،بسجنه ثالث سنوات بتهمة «التحريض عىل التظاهر» و «اإلخالل باألمن العام» و «النيل من هيبة الدولة» .ثم أ ّيدت محكمة
االستئناف العقوبة مع وقف التنفيذ .ويف قضية أخرى أمرت محكمة صاللة بسجن سعيد جداد سنة واحدة بتهمة «التحريض ضد الوحدة الوطنية ّ
وبث الفتنة
يف املجتمع» بسبب تدوينة له عىل مواقع التواصل االجتامعي قارن فيها بني مظاهرات  2011يف ظفار ومظاهرات  2014يف هونغ كونغ ،وقىض هذه العقوبة
ليفرج عنه يف أغسطس .2016
يف مايو  2016أفرج عن طالب املعمري بعفو سلطاين؛ وهو عضو مجلس الشورى العامين وناشط بيئي وأحد األصوات املطالبة بسيادة القانون يف عامن .حصل
عىل جائزة الكرامة سنة  2015تقديراً لنشاطه يف الدفاع عن حقوق اإلنسان .ألقي عليه القبض يف أغسطس  2013بعد ثالثة أيام عىل مشاركته يف االحتجاجات
السلمية املناهضة للتلوث البيئي الناتج عن الصناعات البرتوكياموية التي تهدّد صحة املواطنني مبدينته لوى .تم التحقيق معه يف أكتوبر  2013ثم أفرج عنه
بكفالة ليعتقل من جديد يف نفس اليوم .احتجز مبعزل عن العامل الخارجي حتى نهاية محاكمته يف ديسمرب من نفس السنة وصدرت يف حقه عقوبة سجنية
مدتها أربع سنوات بتهمة «التحريض عىل التجمهر» و «قطع الطرق» .أ ّيدت محكمة االستئناف عقوبته يف أكتوبر  ،2014وأصدر الفريق العامل املعني
باالحتجاز التعسفي قرارا اعترب فيه أن اعتقاله تعسفي وطالب باإلفراج الفوري عنه لكن السلطات العامنية مل تستجب للفريق األممي طيلة  18شهرا .تدخل
هذه األعامل االنتقامية يف إطار سياسة الحكومة لكتم أصوات املجتمع املدين ،إذ تلجأ إىل االعتقال التعسفي واالحتجاز يف الرس مبعزل عن العامل إضافة إىل
املحاكامت الجائرة ضد جميع املعارضني بغض النظر عن نشاطهم السلمي.

عمان لم تصادق بعد على أهم الصكوك والمعاهدات الدولية بشأن حقوق اإلنسان
مل تصادق عامن إىل اليوم إال عىل أربعة من أهم معاهدات حقوق اإلنسان الدولية .وهي البلد العريب الوحيد الذي مل يلتحق بأهم االتفاقيات التي تحمي
الحقوق األساسية وخصوصا العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب واالتفاقية الدولية لحامية جميع األشخاص من
االختفاء القرسي ،التي تعزز وتحمي الحقوق والحريات الواردة يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان.
توصلت عامن خالل االستعراض الدوري الشامل يف نوفمرب  2015بـ  232توصية من الدول األعضاء 53 ،منها تدعو الحكومة إىل التصديق عىل أهم االتفاقيات
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عمان
الدولية وخصوصا العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب .وأشار الوفد العامين خالل عملية االستعراض أن حكومة
بالده وافقت مبدئيا عىل التصديق عىل العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية واتفاقية مناهضة التعذيب واالتفاقية الدولية لحامية جميع
األشخاص من االختفاء القرسي .إال أن عامن مل تف بهذا التعهد بعد مرور أكرث من سنة عىل ذلك .هذا باإلضافة إىل أن الوفد مل يرش إىل احتامل وجود نية لدى
السلطنة باللحاق بالعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية الذي يحمي الحقوق الحريات األساسية كحرية الرأي والتعبري وحرية التجمع وتكوين
الجمعيات املنتهكة يف البالد.
لذلك ،ينبغي عىل السلطنة فيام لو نوت فعال احرتام التزاماتها الدولية وتقديم ضامنات جدّية ملواطنيها ،أن تصادق عىل جميع هذه االتفاقيات.

القيود على حرية التعبير تستهدف الصحفيين على وجه الخصوص
عرفت سنة  2016حملة اضطهاد واعتقاالت لقمع حرية التعبري استهدفت فنانني وصحفيني وكتابا .ففي فرباير حكم عىل رسام كاريكاتريي بالسجن ثالثة
أشهر بسبب ترصيحاته عىل الفيسبوك .كام حكم عىل الديبلومايس السابق حسن البشام بالسجن ثالث سنوات بتهمة – «إهانة الذات اإللهية واملساعدة عىل
نرش اإللحاد» و «إهانة الذات السلطانية» بسبب ما نرشه عىل الفيسبوك .ويف أبريل ألقي القبض عىل الكاتب عبد الله حبيب عىل خلفية مطالبته السلطات
تم أيضا اعتقال آخرين بسبب تعبريهم عن رأيهم كالكاتبني سعود الزدجايل وحمود
بالكشف عن أماكن دفن ثوار الظفار الذين أعدموا سنة  .1970كام ّ
الشكييل.
وتتجىل حملة القمع التي تشنها السلطات عىل حرية التعبري يف إغالقها لصحيفة الزمن والقبض عىل ثالثة من
صحافييها بعد نرش سلسلة من املقاالت تتطرق فيها للفساد وتتساءل عن استقالل القضاء.
يف أواخر يوليو ومطلع أغسطس  2016ألقي القبض عىل رئيس تحرير جريدة الزمن إبراهيم املعمري وزميله زاهر
العربي بعد بضعة أيام عىل نرشهم ملقال تحت عنوان «جهات عليا تغل يد القضاء» .ويف  9أغسطس  2016أمرت
وزارة اإلعالم بإغالق الصحيفة وألقت قوات األمن القبض عىل مدير التحرير يوسف الحاج  ،واحتجزته يومني مبعزل
عن العامل الخارجي .بقي محروما من االتصال مبحاميه لغاية جلسة االستامع األوىل التي عقدت يف  15أغسطس
 2016حيث وجهت له ضمن اتهامت أخرى تهمة «النيل من هيبة الدولة» و «املساس باألمن العام».
أمرت محكمة مسقط يف  26سبتمرب  2016بإغالق جريدة الزمن ،وبسجن يوسف الحاج وإبراهيم املعمري ثالث
سنوات وزاهر العربي سنة واحدة .أفرج عن يوسف الحاج بعد ذلك بكفالة يف انتظار االستئناف .وأفاد بعد إطالق حملة تنديد بوقف نرش جريدة الزمن
رساحه أن حالته الصحية تدهورت بسبب اعتقاله بزنزانة انفرادية مبعزل عن العامل الخارجي.
التضييق والقيود املفروضة عىل حرية التعبري ليست مشكلة حديثة يف السلطنة ،إذ أعرب مقرر األمم املتحدة الخاص املعني بحرية التجمع السلمي وتكوين
الجمعيات مبارشة بعد زيارته للبالد سنة  2014عن انشغاله العميق «بانتشار ثقافة الصمت والخوف التي تؤثر عىل كل من يتحدث أو يعمل من أجل اإلصالح
يف السلطنة».

توصياتنا

•التصديق عىل جميع الصكوك الدولية األساسية لحقوق اإلنسان؛
•ضامن تطابق ظروف االعتقال مع القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء؛
•ضامن الحق يف مامرسة حرية التعبري وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي؛
•مكافحة اإلفالت من العقاب مبتابعة املتورطني يف انتهاكات حقوق اإلنسان عىل جميع املستويات.
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التصديقات
ICPPED

UNCAT
OPCAT

ICCPR
OP ICCPR

(تتطابق حالة التصديقات بالنسبة إلرسائيل وفلسطني)
انشغاالتنا

•مامرسة االعتقال التعسفي من قبل السلطات اإلرسائيلية عىل الفلسطينيني ،ال سيام من خالل اللجوء إىل
االعتقال اإلداري ،كإجراء لكتم األصوات املعارضة؛
•مامرسة التعذيب واالحتجاز التعسفي ضد قارصين ال تتجاوز أعامرهم  12عاماً؛
•سياسة هدم املنازل كمامرسة انتقامية وتزايدها املضطرد؛
•انتشار مامرسة التعذيب؛
•قمع حرية التعبري من قبل السلطة الفلسطينية.
للمتابعة

•االنتخابات البلدية الفلسطينية؛
• 2أيار/مايو  :2017مرور سنتني عىل استحقاق تقديم تقرير فلسطني األول إىل لجنة مناهضة التعذيب؛
• 2متوز/يوليو  :2017مرور سنتني عىل استحقاق تقديم تقرير فلسطني األول إىل اللجنة املعنية بحقوق
اإلنسان.
عمل الكرامة حول فلسطني خالل هذه السنة

قدمنا  9مذكرة بشأن 5
ّ
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فلسطين
انطلقت سنة  2016يف فلسطني املحتلة بتقديم املقرر الخاص املعني بحالة حقوق اإلنسان يف األرايض الفلسطينية املحتلة منذ العام  ،1967مكارم ويبيسونو،
استقالته من منصبه بسبب رفض ارسائيل السامح له بالدخول إىل األرايض الفلسطينية املحتلة طيلة فرتة واليته ،معرباً عن قلقه بسبب الفشل يف تقديم الحامية
الفعالة للضحايا الفلسطينيني ضد االنتهاكات املستمرة لحقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين.
ويف هذا العام أيضاً استمر الجمود يف املفاوضات بني إرسائيل وفلسطني ،بعد رفض رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو املبادرة الفرنسية من أجل «السالم
يف الرشق األوسط» التي أطلقت يف حزيران/يونيو  .2016ويف  23كانون األول/ديسمرب ،اعتمد مجلس األمن الدويل القرار رقم  2334الذي كرر مطالبة إرسائيل
بوقف فوري وشامل لجميع األنشطة االستيطانية يف األرض الفلسطينية املحتلة .ودعا اىل اتخاذ خطوات فورية ملنع جميع أعامل العنف ضد املدنيني الفلسطينيني
ال سيام القرارات االستفزازية وهدم البيوت .كام طالب مبالحقة املسؤولني عن تلك األعامل ودعا كال الطرفني إىل احرتام التزاماتهام مبوجب القانون الدويل .من
جهتها رفضت إرسائيل القرار ،وأ ّكدت ن ّيتها عىل عدم االلتزام بأحكامه و «قطع» العالقات مع أي بلد يؤيده.
عىل الصعيد السيايس ،أوقفت محكمة العدل العليا الفلسطينية يف رام الله ،أعىل هيئة قضائية يف األرايض الفلسطينية ،يف  8أيلول/سبتمرب  ،2016االنتخابات
البلدية يف الضفة الغربية وقطاع غزة التي كان من املقرر عقدها يف  8ترشين األول/أكتوبر ،بسبب عدم شمول العاصمة القدس يف االنتخابات إضافة إىل الخالفات
القامئة بني حركتي فتح وحامس عىل قوائم املرشحني .ويتوقع إجراء االنتخابات يف العام  ،2017لتكون أول انتخابات تجري عىل كامل األرايض الفلسطينية منذ
العام .2007
استمرت ،من جهة أخرى ،دوامة العنف التي بدأت يف أيلول/سبتمرب  ،2015يف أعقاب اشتباكات داخل املسجد األقىص ،أدت ،وفقاً ملكتب تنسيق الشؤون
اإلنسانية يف األرض الفلسطينية املحتلة ،إىل سقوط  105فلسطينيني و 13إرسائيلياً خالل العام  .2016ويف حزيران/يونيو  ،2016قتل أربعة إرسائيليني يف هجوم
مسلح بتل أبيب ،قابلته السلطات اإلرسائيلية بإلغاء  83،000ترصيح كانت قد منحتها لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة يسمح لهم بالتنقل خالل شهر رمضان،
ناهيك عن تعليق قرابة  200ترصيح عمل ألفراد أرس املهاجمني عىل حد زعمها .بدوره وصف املفوض السامي لحقوق اإلنسان يف األمم املتحدة تلك اإلجراءات
بـ «العقاب الجامعي» الذي ُيخىش أن «يفاقم الشعور بالظلم واإلحباط لدى الفلسطينيني».
وأخرياً ،ص ّوت الكنيست اإلرسائييل يف  11متوز/يوليو  2016لصالح قانون املنظامت غري الحكومية الهادف إىل تقويض هامش حرية املجتمع املدين يف إرسائيل؛
بحجة أن الغرض من القانون هو زيادة شفافية عمل املنظامت غري الحكومية التي تتلقى أكرث من نصف متويلها من جهات حكومية أجنبية من خالل مطالبتها
تم اعتامد القانون رغم اعرتاض ثالثة خرباء أمميني عليه ،مبديني قلقهم إزاءه؛ ألنه «سيعيق خطاب
بالكشف عن معلومات معينة ،كأسامء الجهات املانحةّ .
املنظامت غري الحكومية العاملة يف مجال حقوق اإلنسان من خالل إخضاعهم لعقوبات صارمة حال انتهاكه ،وسحب رشعية وجودهم»..

إسرائيل ،اعتقاالت تعسفية وتعذيب بحق قاصرين
وافق الربملان اإلرسائييل يف آب/أغسطس  ،2016عىل خفض السن األدىن لسجن األطفال إىل  12عاما يف حال إدانتهم بارتكاب عمل «إرهايب» .وأكد الربملانيون
أن الهجامت األخرية دفعت بهم إىل اتباع «نهج أكرث عدوانية ،مبا يف ذلك نحو القرص» .وس ُيطبق القانون بشكل أسايس عىل األطفال الفلسطينيني داخل القدس
الرشقية املحتلة ،إذ ال حاجة إليه خارجها ،فقانون الطوارئ العسكري املعمول به يف الضفة الغربية املحتلة يسمح بسجن األطفال.
و ّثقت الكرامة عدة حاالت تعذيب وسجن ألطفال ومراهقني فلسطينيني ،من بينها حاالت اعتقال إداري ،وهو ما دأبت السلطات اإلرسائيلية عىل اتباعه ضد
القارصين وبشكل مطرد منذ أواخر عام  .2015ونرضب املثل بقضية الطفلة الفلسطينية من مدينة الخليل دميا الواوي ،إبنة اإلثني عرش ربيعاً ،التي رفعت
الكرامة قضيتها إىل اإلجراءات الخاصة يف األمم املتحدة .حيث أصدرت محكمة عوفر اإلرسائيلية بتاريخ  18شباط/فرباير  ،2016حك ًام بالسجن ملدة  4أشهر
ونصف عىل الطفلة دميا بتهمة «حمل سكني يف حقيبتها املدرسية ،يف محاولة منها لقتل مستوطنني إرسائيليني وتهديد أمن إرسائيل».
ويف  21نيسان/أبريل  ،2016أصدر الفريق العامل املعني مبسألة االحتجاز التعسفي ،استجابة لطلب الكرامة ،قراراً يف قضية الفتى الفلسطيني محمد مهدي صالح
سليامن ،من قرية حارس بالضفة الغربية ،الذي قضت عليه محكمة عسكرية بالسجن  15عاماً بتهمة «رمي الحجارة» يف القضية التي عرفت إعالمياً بـ «أطفال
حارس» .ووصف القرار األممي اعتقال املراهق الفلسطيني بـ «التمييزي» و «التعسفي» ،ودعا إرسائيل إىل إطالق رساحه فوراً.
يف أيار/مايو  ،2016استُعرضت إرسائيل أمام لجنة مناهضة التعذيب ،وأعرب الخرباء األمميون عن قلقهم إزاء تعذيب وسوء معاملة األطفال الفلسطينيني
إلرغامهم عىل اإلدالء باعرتافات أثناء التحقيقات التي ُتجريها عادة يف غياب محام عن القارص أو أحد أفراد عائلته .وتشري تقارير عدة منظامت غري حكومية ،إىل
أن عدد القارصين الفلسطينيني يف السجون اإلرسائيلية ،منذ نيسان/أبريل  ،2016زاد عن  400معتقل قارص.

االعتقال اإلداري ممارسة ممنهجة ضد الفلسطينيين
شهد العام  2016كاألعوام السابقة ،انتهاكاً للحقوق األساسية للمعتقلني الفلسطينيني يف السجون اإلرسائيلية :حيث أن املئات منهم مازالوا رهن االعتقال اإلداري،
دومنا إدانة أو محاكمة .رغم أن القانون الدويل ينص عىل عدم تطبيق االعتقال اإلداري إال يف حاالت استثنائيةّ ،إل أن السلطات اإلرسائيلية تعتمده بشكل روتيني
ملعاقبة السكان الفلسطينيني والهيمنة عليهم ،وتبيح اعتقال املشتبه بهم لفرتة ستة أشهر قابلة للتجديد دون محاكمة ،استناداً إىل «أدلة رسية» .ناهيك عن
حرمان املعتقلني من حقهم يف الطعن برشعية اعتقالهم أمام قاض مستقل ،فيرتك بالتايل مصريهم لتقدير إدارة سلطة االحتالل .وتفيد تقارير بعض املنظامت
غري الحكومية ،أن أكرث من  700فلسطيني ظلوا رهن االعتقال اإلداري يف العام  ،2016وهو أعىل رقم منذ سنة .2007
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فلسطين
تابعت الكرامة حاالت عديدة من االعتقال اإلداريّ ،
لعل أبرزها قضية اإلمام الفلسطيني الرضير عيل مصطفى أحمد حنون ،الذي أطلق رساحه يف  11كانون الثاين/
يناير  ،2016بعدما قىض رهن االعتقال اإلداري التعسفي  20شهراً .ويف قضية أخرى مامثلة و ّثقتها الكرامة ،صدر أمر يف  11كانون األول/ديسمرب  ،2016بوضع
فنان السريك الفلسطيني محمد فيصل نافز أبو سخا رهن االعتقال اإلداري لستة أشهر إضافية بزعم «انتامئه إىل تنظيم محظور» ،بعد أن سبق وأمىض عاماً يف
السجن .من جهة أخرى ،تلجأ السلطات اإلرسائيلية إىل االعتقال اإلداري التعسفي بغية كتم األصوات املعارضة ،كام فعلت مع الصحفي محمد القيق ،الذي أفرج
عنه يف أيار/مايو  2016بعد قضائه ستة أشهر من االعتقال اإلداري بتهمة «التحريض عىل العنف يف وسائل اإلعالم».

السلطة الفلسطينية وممارسات التعذيب واالعتقال التعسفي وانتهاك حرية التعبير
والتجمع السلمي
صادقت فلسطني عىل العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب يف أيار/مايو  ،2014بيد أن انتهاكات حقوق اإلنسان ماتزال
منترشة يف البالد .وتؤ ّكد الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان انتشار مامرسة التعذيب عىل نطاق واسع ،حيث تتلقى شهرياً عرشات شكاوى التعذيب وسوء املعاملة،
وس ّجلت العديد من حاالت االعتقال التعسفي يف العام  ،2016إما بسبب رفض تنفيذ
سواء من قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حامس ،أو من الضفة الغربيةُ .
األحكام القضائية أو تربئة املعتقلني ،أو اعتقاالت سياسية بأوامر من السلطة.
من ناحية أخرى ،تنترش انتهاكات حرية التعبري والرأي والتجمع السلمي يف غزة كام يف الضفة الغربية .ويتع ّرض الصحفيون والنشطاء السياسيني خالل العام
 ،2016للمضايقات والرتهيب وسوء املعاملة الجسدية بسبب انتقادهم السلمي للسلطات ،ال سيام عرب وسائل التواصل االجتامعي .ووصل األمر يف بعض الحاالت
ضمن قطاع غزة ،إىل إجبارهم عىل توقيع تعهد بعدم انتقاد حركة حامس .مل تستنث حمالت القمع أي شكل من أشكال االحتجاج ،حتى السلمي منها؛ بدأ
املعلمون يف املدارس الحكومية ،يف شباط/فرباير إرضاباً عاماً للمطالبة بحقوقهم املسلوبةّ ،
ونظموا أكرب مسرية احتجاجية منذ سنوات استمرت ألسابيع .فام كان
من السلطات األمنية الفلسطينية إال أن واجهتها بإقامة نقاط تفتيش ،وعمدت إىل سحب املعلمني من سياراتهم ،ومنعتهم من دخول رام الله .أما القوات التابعة
لحركة فتح فهاجمت املعلمني املحتجني ،بحجة «زعزعة االستقرار».

هدم البيوت ،عقاب جماعي
أفاد تقرير صادر عن مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية يف األرايض الفلسطينية املحتلة ،أن عدد املباين التابعة للفلسطينيني التي عمدت السلطات
اإلرسائيلية إىل هدمها خالل العام  2016بلغت  1081مبنى ،أي ما يزيد عىل ضعفي املباين املهدمة يف العام  ،2015وبذلك تكون قد ّ
رشدت ما مجموعه 1587
فلسطيني .عل ًام أن الحكومة اإلرسائيلية عادت سنة  2014إىل العمل بعقوبة هدم املنازل بشكل ّ
مطرد ملعاقبة أفراد أرسة املشتبه بهم ،يف انتهاك واضح للقانون
الدويل اإلنساين.
يف أيار/مايو  ،2016نددت لجنة مناهضة التعذيب بتلك املامرسات ودعت إرسائيل إىل اتخاذ التدابري الالزمة لوضع حد لسياسة هدم املنازل .تذ ّرعت إرسائيل
خالل استعراضها يف جنيف ،بأن سياسة هدم املنازل ليست سوى وسيلة لـ «ردع من يفكر بارتكاب اإلرهاب يف املستقبل».

تدميري بيوت فلسطينية من قبل قوات االحتالل االرسائيل
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فلسطين
و ّثقت الكرامة خالل العام  ،2016عدة حاالت هدم للمنازل ،معتربة أن تلك املامرسة ترقى إىل مستوى املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،إن مل نقل
تعذيب .ويف كانون الثاين /يناير  ،2016عىل سبيل املثال ،د ّمر جيش الدفاع اإلرسائييل منزل شفيق الحلبي ،السمكري البالغ من العمر  52عاماً من بلدة رسدا،
شاميل رام الله ،بعد ثالثة أشهر فقط عىل قتل ابنه مهند الحلبي برصاص الرشطة اإلرسائيلية بسبب طعن إرسائيليني.
ليست هذه التدابري العقابية انتقامية فحسب ،بل تدخل يف إطار التمييز الذي تنتهجه السلطات اإلرسائيلية عىل نطاق واسع .ففي حني يسمح للمواطنني
اإلرسائيليني عموماً ببناء املستوطنات دومنا قيود ،مل توافق إرسائيل سوى عىل أقل من  1.5%من طلبات رخص البناء املقدّمة من الفلسطينيني خالل السنوات
األخريةويبدو هذا التمييز جليا من خالل قضية األخوين سعيد ونرص العبايس ،اللذين شهدا تدمري منزليهام يف  6كانون األول/ديسمرب  ،2016يف القدس الرشقية
تم دون ترخيص عىل «أرض خرضاء مينع البناء عليها».
من قبل قرابة  100جندي إرسائييل ،بزعم أن بناء املنزلني ّ

توصياتنا

إلرسائيل:

•اإلفراج عن جميع القارصين املعتقلني تعسفاً وتعديل الترشيعات القمعية املستخدمة ضدهم؛
•ضامن إطالق رساح املحتجزين رهن االعتقال اإلداري أو إحالتهم عىل سلطة قضائية عادلة دون مامطلة؛
•وضع حد لسياسة هدم املنازل كإجراء عقايب ضد الفلسطينيني.
للسلطة الفلسطينية:
•حظر مامرسة التعذيب أو سوء املعاملة ضد املوقوفني أو املحتجزين؛
•ضامن الحق يف املحاكمة العادلة للجميع؛
•وضع حد ملضايقة الصحفيني واملعارضني للسلطة وضامن الحق يف حرية التجمع السلمي.
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قطر
التصديقات
ICPPED

UNCAT

ICCPR

OPCAT

OP ICCPR

انشغاالتنا

•القيود املفروضة عىل حرية التعبري وتجريم التشهري بحسب نص القانون رقم  14لسنة  2014بشأن مكافحة
الجرائم اإللكرتونية؛
•التمييز االجتامعي واالقتصادي الالحق بفئة البدون؛
•القيود املفروضة عىل التمثيل السيايس.
للمتابعة

•أيار\مايو – حزيران\يونيو  :2017استعراض دولة قطر أمام لجنة حقوق الطفل؛
• 23ترشين الثاين\نوفمرب  :2017سنة جديدة مت ّر عىل تأخر قطر عن تقديم تقريرها الوطني إىل لجنة مناهضة
التعذيب.

عمل الكرامة حول قطر خالل هذه السنة

قدمنا  1مذكرة بشأن 1
ّ
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حالة فردية إلى آليات حقوق اإلنسان التالية

Other s : 1
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قطر
مل تشهد حالة حقوق اإلنسان يف قطر أية تغيريات كبرية يف العام  .2016إذ اليزال صنع القرار بيد السلطة التنفيذية دون غريها ،التي تتمتّع بسيطرة فعلية عىل
السلطتني الترشيعية والقضائية .تواصل قطر إجراء اإلصالحات يف مجال حقوق اإلنسان ،وقد اعتمدت ،عىل سبيل املثال ،ترشيعات لتحسني حقوق العامل
املهاجرين ،لكن يبقى عليها اتخاذ املزيد من اإلجراءات لتعزيز وحامية وتنفيذ املعايري الدولية لحقوق اإلنسان.
عىل الرغم من اهتامم وسائل اإلعالم ومنظامت حقوق اإلنسان باستعداد قطر الستقبال نهائيات كأس العامل لعام  2022لكرة القدم يف الدوحة ،إال أن العامل
املهاجرين ال زالوا يواجهون ظروفا قاسية .يف  14أيلول\ديسمرب عام  ،2016دخل ح ّيز التنفيذ القانون رقم  21لسنة  ،2015الذي ّ
ينظم عمليات دخول وخروج
وإقامة الوافدين .يهدف القانون املذكور إىل استبدال نظام كفالة العامل بنظام آخر قائم عىل العقد .يرى البعض يف هذا القانون تحسناً كبرياً ،لكنه مل يسلم من
انتقاد املنظامت الحقوقية التي اعتربت أنه أخفق يف معالجة املشاكل األكرث تعقيدا التي يواجهها العامل املهاجرون.
نرشت اللجنة الفرعية املعنية باالعتامد التابعة للتحالف العاملي للمؤسسات الوطنية لحامية وتعزيز حقوق اإلنسان ،تقريرها يف  26كانون الثاين\يناير ،2016
معلن ًة احتفاظ اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان ( )NHRIوهي املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان يف قطر ))NHRCعىل تصنيفها ضمن الفئة «أ» المتثالها
نث الكرامة
الكامل ملبادئ باريس ،واملعايري الدولية املعمول بها لضامن استقالليتها عن الحكومة وفعالية عملها يف تعزيز وحامية حقوق اإلنسان .لكن ذلك مل ي ِ
عن قلقها إزاء عدم استقاللية اللجنة عن السلطة التنفيذية؛ التي تهيمن عىل أساسها القانوين ،وتعيني أعضائها ،فض ًال عن ميزانيتها .كام أن عدم وجود هيئة
ترشيعية منتخبة يف البالد ،يعترب بذاته عائقاً أمام استقاللية اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان عن السلطة التنفيذية ،التي تحتكر سلطة استحداث القوانني.
إقليمياً ،دعت قطر من خالل منتدى الدوحة الـ  16الذي انعقد يف أيار\مايو  ،2016إىل إنهاء االحتالل اإلرسائييل لجميع البلدان العربية ،مبا يف ذلك القدس
وهضبة الجوالن .ويف خطابه االفتتاحي ،قال وزير خارجية قطر ،الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاين «إذا أراد املجتمع الدويل تحقيقَ األمن واالستقرار يف
منطقة الرشق األوسط والعامل ،فال ب ّد من إنهاء االحتالل اإلرسائييل لكافة األرايض العرب ّية ،مبا يف ذلك القدس وهضبة الجوالن» .ومن الجدير بالذكر أن العالقات
القطرية مع باقي دول مجلس التعاون الخليجي شهدت تحسناً ملحوظاً منذ مشاركة قطر يف العملية العسكرية بقيادة السعودية ضد اليمن يف آذار\مارس
 .2015كام و ّقعت قطر يف  11متوز\يوليو  ،2016أيضاً عىل اتفاق أمني جديد مع سلطنة عامن ،يتعلق بقضايا من بينها اإلرهاب واإلتجار باملخدرات و/أو بالبرش
وجرائم تقنية املعلومات.

انعدام الحقوق المدنية والحريات ،بما فيها حرية التعبير
تنظر الكرامة بعني القلق إىل وضع الحريات املدنية والسياسية يف البالد ،خاصة فيام يتعلق بانتهاك الحق يف حرية التعبري .فعىل الرغم من ّأن املادة  47من
الدستور تكفل حرية التعبري ،نجد أن السلطات تتقاعس عن تقديم التزامات فعلية لحامية هذا الحق األسايس من حقوق اإلنسان.
يف  15آذار\مارس  ،2016أطلق رساح الشاعر القطري محمد العجمي مبرسوم عفو خاص من األمري بعد خمس سنوات من االعتقال .ألقي القبض عىل العجمي
بداية يف العام  .2011ويف العام  ،2013حكم عليه بالسجن  15سنة بسبب نظمه وإلقائه قصيدة اعتربها االتهام «تحريضا عىل قلب النظام» و «إهانة لألمري».
ليست حرية وسائل اإلعالم بأفضل حال .ففي  30ترشين الثاين\نوفمرب  ،2016أمرت السلطات القطرية مو ّزعي خدمة اإلنرتنت داخل قطر ،رشكتي فودافون
بث موقع الدوحة نيوز اإللكرتوين ،إحدى منصات األخبار املحلية األكرث شعبية يف البالد ،والذي ّ
وأوريدو ،بوقف ّ
بث عرب الشبكة عىل مدى ست سنوات مضت
تهم املغرتبني وأخرى ثقافية محلية .رغم محاولة قطر إشاعة جو من حرية التعبري يظهر البالد عىل أنها «مركز حرية
برامج تن ّوعت بني األخبار الوطنية وقضايا ّ
اإلعالم» ،يبقى القانون رقم  14لسنة  2014بشأن مكافحة الجرائم اإللكرتونية أول عائق أمام تلك الحرية .يج ّرم هذا القانون نرش «األخبار الكاذبة» عرب شبكة
اإلنرتنت ،ويعاقب بالسجن ملدة أقصاها ثالث سنوات كل من يثبت عليه نرش مضمون يهدف إىل «انتهاك املبادئ أو القيم االجتامعية» أو «القدح والذم وتحقري
اآلخرين» .وأخرياً ،ينتهك القانون  2014\ 14الحق يف حرية التعبري املعرتف به دولياً من خالل أحكامه الفضفاضة التي تفسح املجال أمام التأويل.
ينبغي عىل الحكومة القطرية ،إذا ما أرادت فع ًال ضامن الحريات املدنية يف البالد ال سيام حرية التعبري ،تعديل قانون الجرائم اإللكرتونية ليتامىش مع املعايري
الدولية لحقوق اإلنسان .كام يجب عليها التصديق عىل العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ،أحد أهم الصكوك الدولية األساسية لحقوق اإلنسان،
والتي ترشف عىل تطبيقه مبارشة اللجن ُة املعنية بحقوق اإلنسان ،املؤلفة من خرباء مستقلني ،يقدّمون النصح للسلطات لجعل الحريات املدنية واقعاً.

قضية المواطنة وانعدام الجنسية
تؤكد اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان وجود ما بني  300و 400شخص من البدون (عدميي الجنسية) املقيمني يف قطر .بينام يوضح املفوض السامي لشؤون
الالجئني ،أن العدد الحقيقي يفوق ذلك ويصل إىل  1500شخص .ويعاين البدون يف قطر من التمييز بسبب حرمانهم من حقهم يف الجنسية .فعىل الرغم من
منحهم فرصة التعليم األسايس والرعاية الصحية؛ رسعان ما تبدأ العقبات باعرتاض طريقهم عندما يلتحقون بالتعليم العايل .ويتوجب عليهم أيضاً تجديد ترصيح
إقامتهم كل سنتني وبتكاليف باهظة ،رغم ظروفهم االقتصادية املتدهورة ال سيام وأنه يصعب عليهم إيجاد فرص للعمل ناهيك عن حرمانهم من الحق يف
التملك .يحمل البدون وثيقة سفر تؤكد انعدام جنسيتهم ،لكن حرية تنقلهم تبقى محدودة؛ ففي حني تسمح لهم بعض الدول بالسفر إليها وطلب الحصول
عىل صفة الجئني ،ترفض دول أخرى السامح لهم بدخول أراضيها .وأخرياً ،تطلب قطر من البدون الحصول عىل موافقة مسبقة للزواج؛ سواء من قطريني أو من
غري القطريني أو من بدون آخرين .كذلك ،يتوجب عىل األب القطري ،عند تسجيل والدة طفل له من أم تنتمي إىل فئة البدون ،أن يقدّم وثائق تثبت حصوله
عىل موافقة مسبقة للزواج من والدة الطفل كجزء من عملية تسجيل املواليد.
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قطر
توفر الحكومة الوسائل القانونية للمقيمني لفرتات طويلة يف البالد لتقديم طلب الحصول عىل الجنسية ،بيد أن
املامرسة العملية ،والقيود املفروضة والتباين يف تطبيق القانون يف كثري من األحيان ،يحول دون استفادة البدون
من تلك الفرصة .حيث يسمح قانون الجنسية رقم  38لسنة  ،2005مبنح  50جنسية كحد أقىص سنوياً ،للمقيمني
يف البالد ملدة  25سنة متتالية.
ّ
ولعل ما حصل مع فخيذة الغفران ،إحدى فروع قبيلة آل مرة البدوية ،املتّهمني بضلوعهم يف محاولة االنقالب
الفاشلة التي قاموا بها نيابة عن أمري قطر السابق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاين الستعادة الحكم من ابنه الذي
انقلب عليه يف العام  ،1995هي أصدق مثال للتمييز بني القطريني .فقد اعتقل العديد منهم وصدرت يف حقهم
أحكام سجنية ثقيلة ،إضافة إىل قرار بتجريد جزء كبري منهم من جنسيتهم القطرية .ففي العام  2004وحده ،ألغت
وزارة الداخلية القطرية جنسية قرابة  5000من أفراد قبيلةّ ،
وتم إجالؤهم من منازلهم ومنعهم من الحصول عىل ال تزال إشكالية منع الجنسية قامئة يف قطر
خدمات مثل الرعاية الصحية والتعليم واملياه والكهرباء .لتعود مجدّداً وتعيد الجنسية لقرابة  2000شخص ،يف حني
ظل العديد من قبيلة آل مرة بدون جنسية ،واحتجز اثنني منهم ألكرث من  20عاماً.

انتهاك الحق في المشاركة السياسية على ضوء تأجيل انتخابات مجلس الشورى
ألزيد من  10سنوات
نظام الحكم يف قطر مليك دستوري ،يرأسه أمري البالد ،الذي يعني رئيس مجلس الوزراء وأعضاء املجلس .تحتكر عائلة األمري السلطة السياسية .وال تسمح الحكومة
ينص الدستور عىل تشكيل برملان منتخب ومجلس للشورى .يتألف مجلس الشورى من خمسة وأربعني عضواً ،يتم انتخاب ثالثني منهم
بوجود أحزاب سياسيةّ .
عن طريق االقرتاع مرة كل أربع سنوات ،ويرجع لألمري دون غريه ،تعيني األعضاء الخمسة عرش اآلخرين .رغم ذلك ،أصدر أمري قطر الشيخ متيم بن حمد آل
ثاين ،يف  17حزيران\يونيو  ،2016قراراً بتمديد والية مجلس الشورى لثالث سنوات إضافية ،وبالتايل تأجيل االنتخابات الترشيعية للمرة الثانية ،حتى تاريخ 30
حزيران\يونيو  .2019كان موعد االنتخابات الترشيعية محدداً خالل العام  ،2006لكنه ُأ ّجل عدة مرات إىل أن م ّر عليه عرش سنوات حتى تاريخه .و عىل الرغم
يتم انتخاب ثلثيه باالقرتاع العام وثلث يعينه األمري ،إال أنه ومنذ العام  ،2006يقوم األمري بنفسه بتعيني
من نص الدستور بتأليف مجلس الشورى من  45عضواًّ ،
جميع األعضاء.
يف عام  ،1999عقدت أول انتخابات غري حزبية للمجلس البلدي املركزي الذي يضم  29عضواً ،مهمتهم تقديم املشورة لوزير الشؤون البلدية .تدوم فرتة والية
أعضاء املجلس البلدي أربع سنوات ،وتقترص صالحياتهم عىل االستشارة وتغيب عنها الصالحيات التنفيذية .يف انتخابات املجلس األخرية ،التي عقدت يف أيار\
مايو  ،2015فازت امرأتان مبقعدين مقابل مقعد واحد فقط يف املجلس السابق .شهدت نسبة اإلقبال عىل االنتخابات ارتفاعاً كبرياً مقارنة مع االنتخابات السابقة،
ففي حني بلغت نسبة املشاركني من الناخبني املسجلني  43%يف العام  ،2011وصلت يف العام  2015إىل  ،70%وانخفض العدد الفعيل املسجل بنسبة  40%ليصل
إىل  ،21735من أصل ما يقرب من  150،000ناخب.
الجدير بالذكر أنه يحق لجميع املواطنني فوق سن الـ  18املشاركة يف عملية االقرتاع ،باستثناء العسكريني والعاملني يف وزارة الداخلية .وبشكل عام ،فإن الحقوق
السياسية املمنوحة للمواطنني تبقى محدودة يف انتخاب الهيئات االستشارية ،أو مجلس الشورى ،يف حال ُأذن بها بعد تعليقها ل  10سنوات حتى اآلن .وعليه،
يبدو جلياً أنه مل يتم منح املواطنني القطريني أي متثيل سيايس ملموس حتى تاريخه.

توصياتنا

•تعديل قانون الجرائم اإللكرتونية عام  2014مبا يتوافق مع القانون الدويل لحقوق اإلنسان؛
•ضامن الحق األسايس يف حرية الرأي والتعبري؛
•التصديق عىل العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ،والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب؛
•منح الجنسية القطرية لجميع املقيمني من فئة البدون من أجل مساواتهم مع ثائر املواطنني يف الحصول عىل الحقوق
االجتامعية واالقتصادية؛
•ضامن امتثال اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان ملبادئ باريس بالكامل.
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التصديقات
ICPPED

UNCAT

ICCPR

OPCAT

OP ICCPR

انشغاالتنا

•غياب الحقوق األساسية والحريات ،وعدم احرتام الضامنات القانونية؛
•القمع املنهجي بحق الناشطني يف مجال حقوق اإلنسان؛
القص؛
•استمرار مامرسة االحتجاز التعسفي والتعذيب ،مبا يف ذلك ضد ّ
•االنتهاكات الخطرية لحقوق الطفل.
للمتابعة

•كانون الثاين/يناير  :2017زيارة املقرر الخاص املعني بالفقر املدقع وحقوق اإلنسان؛
• 13أيار/مايو  :2017تقديم السعودية لتقرير املتابعة إىل لجنة مناهضة التعذيب.

عمل الكرامة حول السعودية خالل هذه السنة

قدمنا  65مذكرة بشأن 20
ّ

حالة فردية إلى آليات حقوق اإلنسان التالية
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التقارير املنشورة

•الكرامة ،السعودية :لجنة مناهضة التعذيب ـ االستعراض الدوري الثاين  ،2016مارس 2016؛
•الكرامة ،السعودية#« :مملكة_االعتقال_التعسفي» ،كيف كتمت اململكة أكرث أصوات املعارضة انتقاداً لها ،تقرير
عمومي ،أكتوبر .2016
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عرف العام  2016انخفاضا حاداً يف أسعار النفط ،ما اضطر الحكومة إىل السعي إليجاد طرق جديدة لتنويع اقتصادها ،وبدائل عن اعتامدها عىل النفط،
وأصبحت تتطلع يف الوقت ذاته إىل لعب دور بارز يف املنطقة وخارجها .فطرحت ّ
خطة بعنوان «رؤية السعودية  ،»2030هدفها تحديث البالد عن طريق زيادة
اإليرادات من خارج قطاع النفط وزيادة مساهمة القطاع الخاص ،يف محاولة لتحقيق النمو وتوفري فرص العمل لفئة كبرية من الشباب .وصف بعض خرباء
االقتصاد الرؤية بأنها «غري واقعية» وال تعدو كونها محاولة جديدة للسلطات السعودية اسرتضاء مواطنيها .لكن الجيل يف األمر أن التغيري املرجو يتجاهل أحد
أكرث أوجه التنمية البرشية أهمية؛ أال وهي الحقوق والحريات األساسية.
يف 2كانون الثاين/يناير  ،2016بلغت حدّة التوتر بني إيران والسعودية أوجها ،بعد تنفيذ األخرية ثاين أكرب عملية إعدام جامعي يف تاريخها ،شملت  47سعودياً
من بينهم رجل الدين الشيعي ،الشيخ منر النمر .نزل أنصار النمر إىل الشارع يف محافظة الرشقية احتجاجاً عىل إعدامه ،وكذلك يف إيران ،حيث اقتحم مواطنون
إيرانيون السفارة السعودية وأرضموا فيها النار .ما دفع اململكة العربية السعودية إىل طرد الدبلوماسيني اإليرانيني ،فردت إيران باملثل وطردت ممثيل السعودية،
لتنقطع سبل التواصل الدبلومايس بني البلدين .الجدير بالذكر أن  4من بني الـ  47رجال الذين أعدموا يف كانون الثاين/يناير كانوا قارصين وقت ارتكاب جرامئهم
املزعومة ،يف حني أن آخرين كانوا يعانون من إعاقات ذهنية ،ومل مينح جل الضحايا فرصة املحاكمة العادلة .ال تزال عقوبة اإلعدام مبعث قلق كبري يف السعودية
التي نفذت ما مجموعه  154إعداما سنة .2016
دخل «نظام الجمعيات واملؤسسات األهلية» ح ّيز التنفيذ رسمياً يف آذار/مارس  ،2016وهو أول قانون من نوعه ّ
ينظم إنشاء الجمعيات داخل السعودية.
يضم هذا الترشيع أحكاما وعبارات غامضة ومبهمة ،من قبيل «تتعارض مع الرشيعة اإلسالمية» و «تتناىف مع اآلداب العامة» و»تخل بالوحدة الوطنية» ،للح ّد
ّ
من تسجيل منظامت املجتمع املدين .يجيز هذا القانون ملنظامت املجتمع املدين العمل يف مختلف املجاالت بعد الحصول عىل إذن من وزارة العمل والتنمية
االجتامعية ،كالعمل الخريي والرتبوي ،عىل سبيل املثال ،لكنه مل يأت بتاتا عىل ذكر حقوق اإلنسان أو النشاط السيايس .بل منع املؤسسات والجمعيات األجنبية
من إنشاء فروع لها داخل اململكة ،وسمح للحكومة بالتدخل يف شؤونها الداخلية فهي تحتاج ،عىل سبيل املثال ،إىل إذن وزارة العمل والتنمية االجتامعية
للحصول عىل متويل أجنبي.
من جهة أخرى ،واصلت قوات التحالف بقيادة السعودية تدخلها يف اليمن خالل العام  ،2016وأخفقت كل مفاوضات السالم .ووفقاً ملكتب املفوض السامي
لحقوق اإلنسان ،فإن  13ضحية مدنية تسقط يومياً منذ بدء القصف يف آذار/مارس  .2015وكشف تقرير أصدرته مفوضية حقوق اإلنسان يف آب/أغسطس
 ،2016أن  2.8مليون ميني عىل األقل ،من بينهم أكرث من  400،000أرسة نزحوا داخلياً ،يف حني أن أكرث من  80%من السكان يف حاجة ماسة إىل املساعدات
اإلنسانية .وتشارك السعودية يف الوقت نفسه ،بشن غارات عىل معاقل الدولة اإلسالمية يف كل من سوريا والعراق.
سجلها الحقوقي الحافل باملامرسات
أعيد انتخاب السعودية عضواً يف مجلس حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة لوالية ثالثة مدتها ثالث سنوات ،عىل الرغم من ّ
املتناقضة واملثرية للقلق.

املحكمة الجزائية املتخصصة يف السعودية
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غياب الضمانات القانونية األساسية
يستند نظام الحكم يف اململكة السعودية عىل الرشيعة اإلسالمية ،وفق التوجيهات والفتاوى التي تصدرها هيئة كبار العلامء .كام أن النظام األسايس للبالد الذي
صدر سنة  1992مل يرق إىل ترسيخ الحقوق األساسية والحريات .وتفتقر اململكة أيضاً لقانون للعقوبات ،و ُيرتك أمر تفسري النصوص القانونية الستنساب القضاة،
ما يتيح فرصة كبرية لهيئة التحقيق واالدعاء العام ،ومن الناحية العملية ،لوزارة الداخلية لتجريم بعض األفعال بأثر رجعي .وقد أظهرت الشهادات التي وثقتها
الكرامة أن االفتقار إىل الثوابت القانونية أدى مراراً وتكراراً إىل إدانة ضحايا بجرائم مبهمة التعريف مثل «التشكيك يف نزاهة املسؤولني» أو «عدم الوالء للملك».
يفتقر نظام اإلجراءات الجزائية يف السعودية إىل أحكام تضمن حق املوقوف يف الطعن يف قانونية اعتقاله ،ويف هذا السياق واصلت الكرامة توثيق حاالت
احتجاز املعتقلني لعدة أشهر ،وأحياناً سنوات ،قبل إحالتهم إىل سلطات قضائية مختصة .ونرضب املثل بقضية املواطن سليم عبد الله البالغ من العمر  32عاما،
ثم احتجز مبعزل عن العامل الخارجي
الذي ألقي القبض عليه يف كانون األول/ديسمرب عام  ،2014دون إظهار مذكرة اعتقال رسمية أو إبالغه بالتهم ّ
املوجهة إليهّ .
ملدة ستة أشهر وتعرض للتعذيب بغية إكراهه عىل االعرتاف .ومل يسمح له طيلة العامني املاضيني بالتواصل مع محاميه كام مل مي ُثل أمام أية سلطة قضائية.
ولألسف قضية سليم ليست استثنائية ،بل مت ّثل انتهاكات منطية نتجت عن غياب الضامنات القانونية الالزمة.
عالوة عىل ذلك ،يتم إحالة معظم سجناء الرأي واملعتقلني السياسيني عىل املحكمة الجزائية املتخصصة ،التي تأسست يف العام  2008للنظر يف قضايا اإلرهاب
يعي قضاتها مبارشة من قبل وزارة الداخلية ،وغالباً ما تعقد جلسات
وأمن الدولة .تنتهك هذه الهيئة القضائية ضامنات املحاكمة العادلة بشكل منهجي؛ إذ ّ
رسي ،وال يسمح للضحايا بالحصول عىل ملفاتهم الجنائية ،بل ويحرمون أحياناً من حضور جلسات املحاكمة .كام مينع املحامون املدافعون
االستامع فيها بشكل ّ
ً
عن القضايا املنظورة أمام املحكمة الجزائية املتخصصة من حضور الجلسات ،وغالبا ما متارس عليهم ضغوطات إلرغامهم عىل التخيل عن موكليهم ،ناهيك عن
أنهم قد يصبحون أنفسهم يف دائرة املالحقة القضائية ،بتهمة «عدم الوالء للدولة».

انتهاكات حقوق اإلنسان ال تستثني القاصرين
تنظر الكرامة بعني القلق إىل استمرار السلطات السعودية يف انتهاك الحقوق األساسية لألطفال يف عدة مناسبات .ويواجه القارصون السعوديون االنتهاكات
املمنهجة لإلجراءات القانونية والحق يف املحاكمة العادلة ،مبا يف ذلك االعتقال التعسفي .وقد يتعرضون للمحاكمة بتهم ارتكاب جرائم خطرية ويعاقبون بالسجن
كالراشدين ملجرد ظهور «عالمات البلوغ الجسدية» لديهم ،ويرتك تقرير األمر يف ذلك لتقدير القايض .وما قضية الطفل مرتجى القريرص ،سوى منوذج يعرض
لواقع الحال يف السعودية .كان مرتجى يف الثالثة عرش من عمره ،عندما اعتقلته الرشطة السعودية يف أيلول/سبتمرب  .2014تعرض للتعذيب خالل التحقيق،
توجه له بعد أية تهم كام مل يحدّد موعد ملحاكمته.
بغية انتزاع اعرتافات كاذبة منه تفيد مبشاركته يف «تجمعات غري مرشوعة» .م ّرت سنتني عىل اعتقاله ،ومل ّ
يف  7ترشين األول/أكتوبر  ،2016نرشت لجنة حقوق الطفل يف األمم املتحدة مالحظاتها الختامية بشأن االستعراض
الدوري الثالث والرابع للمملكة العربية السعودية .وأعربت اللجنة عن قلقها العميق إزاء محاكمة األطفال فوق
سن  15سنة دون متييزهم عن البالغني؛ وعىل هذا النحو ،فقد تطالهم عقوبة اإلعدام إثر «محاكامت تفتقر إىل
ضامنات املحاكمة العادلة» .و أشارت اللجنة مجدّداً إىل قلقها بوجود  4أطفال دون الـ  18عاماً من بني الـ47
الذين أعدمتهم السلطات السعودية يف  2كانون الثاين/يناير  ،2016بنا ًء عىل أحكام صادرة عن املحكمة الجزائية
املتخصصة.
من جهة أخرى ،ا ّتسعت الرقعة التي متارس عليها السعودية انتهاكات حقوق اإلنسان ّ
وتخطت حدودها لتصل إىل
ُ
اليمن املجاورة .وحسب التقرير السنوي لألمني العام لألمم املتحدة ،الذي ُنرش يف  2حزيران/يونيو  ،2016أدرجت
السعودية عىل «قامئة العار» إلقدامها عىل قتل وإصابة ما يزيد عىل  1000طفل نتيجة الهجامت الجوية التي مرتجى القريرص
شنها التحالف بقيادة السعودية عىل اليمن ،فض ًال عن العرشات من الغارات الجوية عىل املدارس واملستشفيات.
ّإل أ ّنه وبعد مرور أربعة أيام عىل القرار ونتيجة لضغوطات السلطات السعودية ،قام األمني العام لألمم املتحدة بشطب التحالف بقيادة السعودية من «قامئة
العار»« ،يف انتظار مراجعة» الحاالت واألرقام املدرجة يف التقييم.
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استفحال ممارسة التعذيب في غياب الحماية القانونية
ساهمت الكرامة يف العام  ،2016يف استعراض اململكة العربية السعودية أمام لجنة مناهضة التعذيب يف نيسان/أبريل من خالل تقديم قامئة املسائل والتقرير
املوازي .وسعى االستعراض إىل تقييم مدى تق ّيد اململكة بالبنود املدرجة يف اتفاقية مناهضة التعذيب .استندت مساهمة الكرامة إىل حاالت التعذيب التي
وثقتها ،وتحليل الترشيعات السعودية والتقرير الدوري الثاين الذي ق ّدمته اململكة ،بعد تأخري دام خمس سنوات.
يف مالحظاتها الختامية التي أصدرتها يف أيار/مايو  ،2016رددت اللجنة االنشغاالت التي أعربت عنها الكرامة يف تقريرها ،وح ّثت السعودية عىل إجراء تحقيقات
فورية ونزيهة وفعالة يف ادعاءات التعذيب ومالحقة الجناة ومعاقبتهم وفقا لخطورة أفعالهم .وشدّدت عىل رضورة إدراج تعريف التعذيب يف القانون الجنايئ،
وضامن عدم مامرسته إطالقاً وتجرميه.
وتنظر الكرامة بعني القلق إىل غياب ضامنات قانونية للموقوفني منذ بداية اعتقالهم ،ما يشيع بيئة مالمئة ملامرسة التعذيب؛ يغ ّذيها الحرمان من املشورة
القانونية والرعاية الطبية ومامرسة االعتقال مبعزل عن العامل الخارجي .وهذا ما حصل مع منري آل آدم ،الذي حكم عليه باإلعدام يف مطلع حزيران/يونيو ،2016
إثر محاكمة جائرة استندت عىل اعرتافاته املنتزعة تحت التعذيب .كان منري يف  19من عمره عند توقيفه دون إذن قضايئ أو حتى إبالغه بالتهم املوجهة إليه.
احتجز يف الحبس االنفرادي ملدة أربعة أشهر ،حرم خاللها من الطعام والنوم وتعرض للرضب العنيف والصعق بالكهرباء ،إلرغامه عىل االعرتاف مبشاركته يف
مظاهرات مناهضة للحكومة .احتجز بداية عىل ذمة التحقيق ملا يقارب الثالث سنوات ،ومل يسمح له بالتواصل مع محاميه خالل جلسات االستجواب ومعظم
جلسات املحاكمة.
نظراً لرتدي األوضاع الحقوقية وانتشار مامرسة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يف السعودية ،أطلقت الكرامة
برنامجا بالتعاون مع املجتمع املدين السعودي سيستمر أربع سنوات يهدف إىل رصد تنفيذ اململكة لتوصيات لجنة مناهضة التعذيب ،ورفع تقارير إىل خرباء
اللجنة.

توصياتنا

•تبني قانون جنايئ وتطبيق قانون خاص بالقارصين دون  18سنة؛
•ضامن احرتام الحق يف حرية الرأي والتعبري ،وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛
•وضع حد ملامرسة االحتجاز التعسفي والتعذيب؛
•ضامن إجراء تحقيقات مستقلة يف جميع حاالت التعذيب وسوء املعاملة ،والحق يف االنتصاف الفعال؛
•تعديل الترشيعات الوطنية لضامن امتثالها اللتزامات السعودية مبوجب اتفاقية مناهضة التعذيب.
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التصديقات
CAT

ICCPR

OPCAT

OP ICCPR

ICPPED

انشغاالتنا

•اللجوء إىل مامرسة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛
•االستخدام املفرط للقوة وتطبيق عقوبات اإلعدام بإجراءات موجزة ومامرسة االختفاء القرسي واالعتقال
التعسفي للصحفيني واملعارضني السياسيني والنشطاء يف مجال حقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك الطالب؛
•فرض القيود وقمع الحق يف حرية التعبري وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي؛
•عدم االمتثال للمعايري الدولية املتعلقة بضامنات املحاكمة العادلة؛
•إفالت مرتكبي االنتهاكات الخطرية لحقوق اإلنسان من العقاب.
للمتابعة

•متوز/يوليو  :2017تقديم السودان لتقريرها الوطني الخامس إىل اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان.

عمل الكرامة حول السودان خالل هذه السنة

قدمنا  36مذكرة بشأن 13
ّ

حالة فردية إلى آليات حقوق اإلنسان التالية
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يف عام  ،2016استمرت حالة حقوق اإلنسان يف السودان يف التدهور عىل الرغم من املفاوضات التي يرعاها االتحاد االفريقي بشكل أسايس لحل الرصاع الذي
ضم أعضاء يف املعارضة وبعض الجامعات املتمردة مع
اندلع خالل العام بني الحكومة السودانية وفصائل املعارضة .يف آب/أغسطس  ،2016اجتمع تحالف ّ
ممثلني عن الحكومة السودانية يف العاصمة األثيوبية أديس أبابا ،انتهى بالتوقيع عىل اتفاق «خارطة الطريق» للتوصل إىل سالم شامل ووقف القتال والسامح
بالدخول إىل املناطق املترضرة لتقديم املساعدة اإلنسانية .كام اقرتح االتفاق أيضاً التوصل إىل حل شامل لألزمة يف دارفور وجنوب كردفان والنيل األزرق .لكن
االتفاق مل يع ّمر طوي ًال ،ورسعان ما انهار بسبب غياب التوافق بني األطراف عىل مطالبهم.
من ناحية أخرى ،استمر اضطهاد الدولة للمعارضني السياسيني واملتظاهرين السلميني بال هوادة .ففي نيسان/أبريل  ،2016أدى قمع جهاز األمن واملخابرات
الوطني السوداين ملسرية جامعية سلمية ،إىل مقتل أحد الطالب ،ما أثار موجة غضب واحتجاجات هزّت الجامعات يف أنحاء البالد ،ال سيام يف الخرطوم وشامل
الحي عىل املتظاهرين مع موجة من االعتقاالت
كردفان وجنوب دارفور .لكن جهاز األمن واملخابرات ذاته ،ر ّد عىل تلك االحتجاجات بالعنف وإطالق الرصاص ّ
التعسفية ،فض ًال عن قتل وجرح عدد من األشخاص اآلخرين خالل شهري نيسان/أبريل وأيار/مايو .2016
ويف مشهد مامثل جرى يف كانون األول/ديسمرب  ،2016أدى قرار الحكومة السودانية برفع أسعار الوقود والكهرباء إىل الدعوة ملواجهته بالعصيان املدين .وبدأ
املواطنون والعامل مبقاطعة املدارس والعمل احتجاجاً عىل خفض الدعم والتضخم .فكان رد الحكومة مزيداً من االعتقاالت واالحتجازات التعسفية لعدد من
أعضاء النقابات واملعارضني السياسيني ،الذين اتهموا «بالتحريض عىل التظاهر واإلرضاب».

االحتجاز التعسفي واالعتقال السري والتعذيب ،جزاء المعارضين السياسيين
والمتظاهرين السلميين
طوال عام  ،2016قام أفراد من جهاز األمن واملخابرات الوطني بسلسلة اعتقاالت تعسفية طالت معارضني سياسيني وطالب ومتظاهرين سلميني وصحفيني.
وكالعادة يعتقل دون أمر قضايئ ،ويحتجزون رساً لفرتات طويلة ،ويتعرضون للتعذيب إلرغامهم عىل اإلدالء باعرتافات تدينهم ،الستخدامها فيام بعد من قبل
السلطات إلدانتهم لهم ورشعنة اعتقالهم.
وهذا ما جرى يف نيسان/أبريل  ،2016عندما ّ
نظم بعض الطالب مظاهرات سلمية يف حرم الجامعة احتجاجاً عىل قرار يقيض بتأجري مباين الجامعة ألغراض
سياحية .فواجهتهم قوات جهاز األمن واملخابرات الوطني بالقوة املفرطة واالحتجاز التعسفي يف الرس والتعذيب الذي طال املئات من الطالب املشاركني يف
االحتجاج.
ويف هذا السياق ،و ّثقت الكرامة قضية عضوين بارزين يف أحزاب املعارضة السودانية؛ وهام محمد فاروق سليامن محمود ومرتىض إبراهيم إدريس هباين،
اللذين التحقا بصفوف الطالب املشاركني يف املظاهرات السلمية .اعتقلهام أفراد من جهاز األمن واملخابرات دون إذن قضايئ ،ليختفي أثرهام ألكرث من شهر
قبل إطالق رساحهام.
حملة القمع التي ال ينفك جهاز األمن واملخابرات الوطني ميارسها عىل طالب الجامعات ،هي أحد أوجه انتهاكات حقوق اإلنسان التي متارسها السلطات
السودانية واملتمثلة يف انتهاك الحقوق األساسية لحرية التعبري وتكوين الجمعيات وحرية التجمع السلمي .أ ّما التعذيب فيبقى مامرسة منهجية واسعة النطاق،
ّ
يغطيها عدم تصديق السودان عىل اتفاقية مناهضة التعذيب ،ويدعمها القانون الجنايئ السوداين بتعريفه الفضفاض لهذه املامرسة.

إحتجاجات الطلبة يف جامعة الخرطوم
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االستخدام المفرط للقوة واإلعدام بإجراءات موجزة على يد قوات األمن
مل يختلف العام  2016عن سابقه ،إذ ظ ّلت حاالت القتل التي غالباً ما كان سببها االستخدام املفرط للقوة من قبل أعوان الدولة ،إحدى بواعث القلق الرئيسة
يف السودان .فقد دأبت األجهزة األمنية ،ال سيام قوات جهاز األمن واملخابرات الوطني ،عىل االستخدام املفرط للقوة ،إضافة إىل اختطاف واحتجاز واعتقال
وتعذيب املعارضة والطالب والصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان ،لقناعتها بأن أنشطتهم السلمية وجرأتهم يف املطالبة باإلصالحات االجتامعية والسياسية
والتغيري الدميقراطي تش ّكل تهديداً للنظام والوضع السيايس الراهن.
وهذا ما وقع مع أبو بكر حسن طه ،طالب سوداين يف جامعة كردفان ،الذي شارك يف  19نيسان/أبريل  ،2016يف مسرية سلمية داخل حرم الجامعة ،لتقديم
قامئة املرشحني املوالني للمعارضة يف انتخابات إتحاد الطلبة املقرر إجراؤها يف نفس اليوم .ويف تلك األثناء تدخلت قوات جهاز األمن الوطني وأطلقت الرصاص
الحي عىل الطالب ،ما أسفر عن مقتل أيب بكر وإصابة طالب آخرين .مل ُتفتح حتى اآلن تحقيقات يف ذاك الحادث املؤسف ،ومازال الجناة يف مأمن من املالحقة
القانونية .فقانون األمن الوطني لسنة  2010يحمي جهاز األمن واملخابرات الوطني ومينح أفراده حصانة ضد املالحقة القضائية طاملا مل يتم رفعها بشكل رصيح
من قبل مسؤول مبارش.

قلق ساد االستعراض الدوري الشامل الثاني للسودان
جرى استعراض سجل السودان الحقوقي يوم  4أيار/مايو  ،2016خالل الدورة الثانية لالستعراض الدوري الشامل للبالد ،أصدرت عىل إثره بعض الدول األعضاء
يف األمم املتحدة تعليقات وتوصيات.
من جهتها ،ساهمت الكرامة يف االستعراض عرب تقريرها املوازي الذي تقيم فيه الوضع الحايل لحقوق اإلنسان يف البالد ومدى تنفيذ السلطات لتوصيات الدورة
األوىل يف العام  .2011أظهر االستعراض عدم تنفيذ معظم التوصيات التي قبلت بها الحكومة فحسب ،وشكك يف نية الحكومة السودانية تحسني وضعية حقوق
اإلنسان بشكل عام.
وجهت كل من الجهات الفاعلة يف املجتمع املدين والدول األعضاء يف األمم املتحدة االنتقاد إىل السلطات السودانية لفشلها يف تعديل األطر
خالل االستعراضّ ،
الدستورية والترشيعية يف البالد ،ويف التعاون مع آليات األمم املتحدة لحقوق اإلنسان ،ال سيام من خالل رفض طلبات زيارة اإلجراءات الخاصة للبالد .كام نددت
الدول األعضاء أيضا بالقيود املفروضة عىل التعددية السياسية وحرية التعبري ،فضال عن مامرسة االحتجاز التعسفي واإلعدام خارج نطاق القانون .وأدانت
انتشار مامرسة التعذيب وإفالت أفراد جهاز األمن واملخابرات الوطني من العقاب بغطاء قانوين .وأعربت عن قلقها من إحالة املدنيني إىل املحاكم العسكرية
للنظر يف قضايا تندرج يف إطار حرية الرأي والتعبري وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
رغم إعالن السودان ،خالل االستعراض الدوري الشامل الثاين ،عن التزامها بتنفيذ إصالحات قانونية يف البالد ،إال أنها وافقت بالكاد عىل «النظر» يف إمكانية
التصديق عىل العديد من الصكوك األساسية لحقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب واالتفاقية الدولية لحامية جميع األشخاص من االختفاء
القرسي .ناهيك عن أن السلطات رفضت عدة توصيات مرتبطة مبراجعة القوانني الوطنية التي تنتهك أو تحمي انتهاكات حقوق اإلنسان ،مثل قانون األمن
الوطني لسنة  ،2010والذي مينح قوات األمن سلطات واسعة لالعتقال واالحتجاز دون رقابة قضائية .وبينام أعلنت السودان عن «انفتاحها عىل التعاون مع
آليات حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة» من جهة ،إال أنها رفضت عدة توصيات إلرسال دعوات مفتوحة لإلجراءات الخاصة يف األمم املتحدة لزيارة البالد .كام
أدلت بترصيحات متناقضة خالل االستعراض ،فإعالنها عن االلتزام بتوفري بيئة آمنة للصحفيني واملعارضني السياسيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان ،سبقه منع
ملنظامت املجتمع املدين املحيل من السفر إىل جنيف لحضور جلسة االستعراض الدوري الشامل.
وأخرياً ،كان لتقرير الكرامة املوازي ونتائج االستعراض الدوري الشامل بالغ األثر يف إصدار توصيات لحكومة السودان بتعديل القوانني املحلية والتصديق عىل
معاهدات القانون الدويل وتنفيذها ،فض ًال عن وضع حد للمامرسات التي تنتهك حقوق اإلنسان األساسية ،والتعاون البنّاء مع اإلجراءات األممية الخاصة

توصياتنا

•التصديق عىل اتفاقية مناهضة التعذيب وإقرار ترشيعات محلية متعلقة بالتعذيب تنسجم مع املعايري الدولية؛
•ضامن عدم مضايقة وقمع الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان ،وغريهم من املعارضني السياسيني؛
•ضامن حرية مامرسة الحق يف حرية التعبري وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي؛
•إلغاء اختصاص املحاكم العسكرية يف محاكمة املدنيني واحرتام ضامنات املحاكمة العادلة؛
•مكافحة اإلفالت من العقاب ومقاضاة مرتكبي االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان وإلغاء الحصانة القانونية التي
يتمتع بها جهاز األمن واملخابرات الوطني والقوات املسلحة.
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التصديقات
ICPPED

CAT

ICCPR

OPCAT

OP ICCPR

انشغاالتنا

•آثار النزاع املسلح املدمرة ال سيام عىل املدنيني؛
•انتشار مامرسة االختفاء القرسي بشكل منهجي وواسع النطاق؛
•انتشار مامرسة التعذيب بشكل منهجي وواسع النطاق وحاالت الوفاة داخل مراكز الحبس االحتياطي؛
•إفالت مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية من العقاب.
للمتابعة

•مارس  :2017اعتامد الوثيقة الختامية لالستعراض الدوري الشامل.

عمل الكرامة حول سوريا خالل هذه السنة

قدمنا  68مذكرة بشأن 66
ّ

حالة فردية إلى آليات حقوق اإلنسان التالية
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التقارير املنشورة

•الكرامة ،سوريا :االستعراض الدوري الشامل ،تقرير موجز ألصحاب املصلحة ،مارس .2016
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دخلت الحرب السورية عامها السادس يف مارس عام  .2016وقدر املبعوث األممي الخاص إىل سوريا ،ستيفان دي ميستورا ،عدد الضحايا بـ  400.000أي ضعفي
التقديرات قبل عامني .ويف نهاية العام  ،2016أعلن مكتب املفوض السامي لشؤون الالجئني أن أكرث من  4.8مليون سوري هجروا سوريا منذ العام  ،2011بحثاً
عن األمان يف البلدان املجاورة ،ال سيام يف لبنان واألردن والعراق وتركيا ،كام يف أوروبا وكندا .يف حني نزح ماليني السوريني داخل بلدهم وما يزالون يتحملون وزر
الحرب املفروضة عليهم.
تفاقم النزاع بسبب تدخل جهات خارجية ،فض ًال عن االشتباكات الواسعة النطاق بني القوات الحكومية ومختلف جامعات املعارضة املسلحة ،وتنظيم الدولة
اإلسالمية .وتزايدت ،خالل العام املايض ،وترية الغارات الجوية الروسية بقصفها العشوايئ عىل املناطق املدنية ،يف حني ارتكبت مختلف األطراف ،من الجيش
السوري وامليليشيات اإليرانية واللبنانية والجامعات املتمردة ،مجازر برشية وعمليات إعدام خارج نطاق القضاء وحاالت اختفاء قرسي وتعذيب منهجي يف
انتهاك خطري للقانون الدويل اإلنساين وحقوق اإلنسان .وعىل الرغم من اتهام مجلس األمن الدويل لروسيا وللحكومة السورية بشكل مبارش ،مرارا وتكرارا ،بارتكاب
جرائم حربّ ،إل ّأن أيا من الطرفني مل تتم معاقبته.
يف  15كانون األول\ديسمرب  ،2016سيطر الجيش السوري عىل كامل مدينة حلب ،مبا يف ذلك الجزء الرشقي منها الذي د ّمر بكامله تقريباً ج ّراء قصف الطائرات
الروسية الكثيف .بعد ذلك بأربعة أيام ،أصدر مجلس األمن الدويل باإلجامع القرار رقم  ،2328وطالب جميع األطراف بإتاحة «الوصول الكامل والفوري وغري
املرشوط ،عىل نحو آمن ودون عوائق لألمم املتحدة ورشكائها لالضطالع بعمليات اإلجالء من كامل أحياء مدينة حلب ،ال سيام األحياء الرشقية».
وأخرياً ،ورغم كل محاوالت التفاوض من أجل إيجاد حل سيايس ،الزال أفق عملية السالم مسدودا رغم ما أسفرت عنه املحادثات الدولية يف جنيف يف األول من
شباط\فرباير  2016من آمال يف إحالل السالم ،إضافة إىل اتفاق «وقف األعامل العدائية» الذي حظي بإجامع كامل من مجلس األمن الدويل يف  26شباط\فرباير
رقم  .2268كل ذلك انهار عند إطالق أول رصاصة يف  19أيلول\سبتمرب  ،2016لتصيب االتفاق يف مقتله وتسقط معه كل اآلمال .كذلك ،فشلت جميع مساعي
مجلس األمن الدويل يف اتخاذ قرارات وقف إطالق نار يف سوريا بسبب الفيتو الرويس ،عىل الرغم من الوضع اإلنساين املتفاقم .وال تزال طرق املحادثات الدولية
مسدودة طاملا مل يتوصل جميع األطراف إىل اتفاق بشأن مصري الرئيس بشار األسد ،إىل جانب أمور أخرى.

انتهاكات جسيمة للقانون الدولي اإلنساني
يف العام  2016كام يف األعوام السابقةّ ،
ظل القانون الدويل اإلنساين عرضة لالنتهاك يف سوريا بفعل الهجامت العشوائية التي ن ّفذتها القوات الحكومية وامليليشيات
التابعة لها بدعم من روسيا عىل املناطق املكتظة بالسكان ،مام تس ّبب بقتل اآلالف من املدنيني .وقد استخدمت السلطات األسلحة الكيميائية والرباميل املتفجرة
والذخائر العنقودية واألسلحة العشوائية املح ّرمة دولياً مبوجب القانون الدويل اإلنساين وقرار مجلس األمن رقم  )2014( 2139لشنّ تلك الهجامت ،التي وصفها
مجلس األمن بجرائم الحرب.
بدأت القوات الحكومية السورية يف  25حزيران\يونيو  ،2016ما أسمته بـ «معركة حلب» من أجل استعادة السيطرة عىل الجزء الرشقي من املدينة .ويف 18
ترشين األول\أكتوبر ،حارص الجيش السوري حلب الرشقية وشنت الطائرات الروسية قصفاً جوياً عنيفاً عىل املنطقة .فكانت الحصيلة تدمري اثنني من أكرب

نازحون فارون من مدينة حلب
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مستشفيات املدينة ،ما أسفر عن مقتل العرشات وحرمان اآلالف من املدنيني من الحصول عىل الرعاية الطبية الالزمة .وندّد األمني العام لألمم املتحدة بان يك
مون بالغارات الجوية التي تستهدف املستشفيات ومرافق الرعاية الصحية األخرى واصفاً إ ّياها بـ «جرائم الحرب».
كام أعلنت روسيا عن شنّ هجوم واسع عىل حلب الرشقية يف  15ترشين الثاين\نوفمرب  ،2016يف حني ّ
ظل أكرث من  250،000مدنيا محارصا يف املدينة ،وتضاءلت
امدادات الغذاء والرعاية الطبية .ونتيجة لذلك ،حاول عرشات اآلالف يف األسبوع األخري من ترشين الثاين\نوفمرب ،الفرار من املدينة بحسب ما أفاد به ستيفن
أوبراين ،وكيل األمني العام لألمم املتحدة للشؤون اإلنسانية ،بعدما تحولت إىل «مقربة هائلة».
من جهة أخرى ،شكلت املستشفيات ومرافق الرعاية الصحية الخاضعة لسيطرة قوات املعارضة أهدفاً للهجامت املبارشة من قبل القوات الحكومية ،ال سيام بعد
قرار الحكومة إعالن «عدم رشعية» عمل أي مرفق صحي يف املناطق الخاضعة لسيطرة املعارضة .واستمر الوضع األمني بالتدهور الرسيع مع استمرار السلطات
مبنع مرور املساعدات اإلنسانية إىل املناطق املحارصة رغم تعهدها بالقيام بذلك.

االختفاء القسري :أداة للترهيب
تعترب مامرسة االختفاء القرسي مبوجب نظام روما األسايس جرمية ضد اإلنسانية .وقد شهد العام  2016تصاعداً ّ
مطرداً يف عدد ضحايا هذه املامرسة ،التي باتت
أداة قمع للنشطاء السياسيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان والعاملني يف املنظامت اإلنسانية باإلضافة إىل املواطنني العاديني.
يعتقل معظم ضحايا االختفاء القرسي عادة عند الحواجز العسكرية أو خالل مداهامت تقوم بها أجهزة األمن الحكومية أو امليليشيات دون إبراز مذكرات قضائية
ثم يكدسون داخل معتقالت رسية ويتعرضون للتعذيب بل وحتى اإلعدام خارج القضاء .تبث هذه املامرسات املنهجية الرعب وبالتايل
أو تربير ألسباب االعتقالّ ،
ً
تخىش أرس الضحايا من التنديد بها خوفا من مالقاتهم مصريا مامثال .ويف الحاالت النادرة التي يتمكن األهل من مراجعة السلطات املحلية تنفي هذه األخرية
أية عالقة لها من قريب أو من بعيد بالقضية.
قدمت مؤسسة الكرامة ومنظمة حامة حقوق اإلنسان يف العام  ،2016إىل الفريق العامل املعني بحاالت االختفاء القرسي أو غري الطوعي يف األمم املتحدة قرابة
 60حالة ،عىل الرغم من الصعوبات املتزايدة التي تقف يف وجه املحامني والنشطاء وأرس الضحايا أثناء عملية التوثيق امليدانية .يف حني تنتظر  190حالة أخرى
تقريباً منذ آب\أغسطس  ،2016للوصول إىل الفريق العامل .حاالت وأرقام ليست سوى غيض من فيض ،فعرشات اآلالف من األرس مازالت تجهل مصري ومكان
احتجاز ذويها الذين اعتقلوا أو اختطفوا عىل أيدي قوات األمن الحكومية أو امليليشيات املوالية لها .ناهيك عن العديد من حاالت االختفاء القرسي التي ارتكبتها
الجامعات املسلحة األخرى ،كتنظيم الدولة اإلسالمية أو جبهة النرصة أو وحدات حامية الشعب الكردية ،وقدّمتها الكرامة إىل لجنة التحقيق الدولية املستقلة
بشأن الجمهورية العربية السورية.

الممارسة المنهجية للتعذيب ،وحاالت الوفاة أثناء االحتجاز
يف العام ّ ،2016
ظل التعذيب الذي تنتهجه األجهزة األمنية الحكومية وامليليشيات التابعة لها سائدا يف جميع مراكز االعتقال الرسمية والرسية .وترسي مامرسة
التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة عىل جميع املعتقلني دون استثناء .فال فرق بني متهم باملشاركة يف املظاهرات
االحتجاجية أو داعم للمعارضة أو فرد من أفراد الجامعات املسلحة ،أو حتى صحفي أو مدافع عن حقوق اإلنسان أو منشق عن قوات األمن أو امرأة أو طفل.
يشجع عىل ذلك غياب اإلرادة للقضاء عىل هذه املامرسة ألنها جزء من سياسة الدولة لبث الرعب يف القلوب وترويع املدنيني.
ّ
أظهرت العديد من الحاالت التي وثقتها الكرامة خالل العام  2016تفيش ظاهرة التعذيب يف السجون السورية ويف مختلف مراكز االعتقال الرسية التابعة للنظام.
وأدى تكرار التعذيب وطول مدّته وقساوته ،عىل النحو السائد يف جميع فروع األجهزة األمنية ،إىل موت آالف الضحايا خالل فرتة الحبس االحتياطي .يف 1آب\
أغسطس  ،2016أحالت الكرامة قضية الناشط السوري أحمد حسون ،البالغ من العمر  19عاماً ،والذي قىض نحبه يف السجن بعد تعرضه للتعذيب ،إىل املقررة
الخاصة املعنية بحاالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً .وكام هو الحال يف كثري من الحاالت ،أجرب الوالد عىل التوقيع عىل وثيقة تفيد بوفاة
أحمد «بسبب أزمة قلبية» ،ورغم ذلك مل يستطع استخراج شهادة وفاة له .وتجدر اإلشارة هنا إىل أن تقرير لجنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية بالجمهورية
العربية السورية األخري الذي صدر يف شباط\فرباير  2016تحت عنوان «بعيد عن العني...بعيد عن الخاطر» تحدّث عن آالف األشخاص الذين رضبوا حتى املوت
أو توفوا نتيجة إلصابات خطرية تعرضوا لها بسبب التعذيب ،ناهيك عن سوء ظروف السجن عامة والحرمان من الرعاية الطبية التي تع ّد هي أيضاً أسباباً للوفاة.
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 231توصية عقب االستعراض الدوري الشامل لسوريا
ّ
السجل الحقوقي لجميع
جرى يف العام  2016االستعراض الدوري الشامل الثاين لسوريا أمام مجلس حقوق اإلنسان ،وهي عملية تتم كل أربع سنوات ملراجعة
الدول األعضاء يف األمم املتحدة من قبل مجلس حقوق اإلنسان ،وجرى عىل شكل مناقشة تفاعلية بني الدولة قيد االستعراض وباقي الدول األعضاء يف األمم
املتحدة .ويسمح للمنظامت غري الحكومية تقديم مساهمتها باملعلومات التي تتوفر عليها والتي قد تكون مرجعا للدول املشاركة يف االستعراض.
وأصدر الفريق العامل املعني باالستعراض الدوري الشامل ،يف  4ترشين الثاين\نوفمرب  ،2016مسودة تقرير تض ّمنت التوصيات املقدمة من الدول األعضاء يف
األمم املتحدة إىل سوريا يف إطار االستعراض املعقود يف  31ترشين األول\أكتوبر  .2016وقد أعربت الدول األعضاء عن قلقها من تردي أوضاع حقوق اإلنسان
يف سوريا واالنتهاكات الجسيمة لقانون حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين ،وانتشار مامرسة التعذيب واالحتجاز التعسفي واالختفاء القرسي ،إضافة إىل
الهجامت ضد املدنيني واملستشفيات ،وعدم التعاون مع األمم املتحدة ،ال سيام مع لجنة التحقيق الدولية املستقلة .وهي القضايا التي أثارتها الكرامة يف تقريرها
الذي قدّمته يف آذار\مارس  2016إىل املجلس أثناء التحضري ملراجعة سوريا.
كام صدرت توصيات أخرى دعت سوريا إىل «اتخاذ تدابري عاجلة لوقف الهجامت العشوائية ضد املدنيني واملستشفيات والعاملني فيها والقوافل اإلنسانية»،
«لضامن وصول املساعدات إىل جميع املناطق املحارصة دون عوائق» ،كذلك دعتها إىل «مضاعفة جهودها من أجل التوصل إىل حل سيايس لتسوية األزمة عرب
حوار شامل مع جميع األطراف».
ويتوجب عليها إبالغ مجلس حقوق اإلنسان قبل آذار\مارس  2017بالتوصيات التي
وأخرياً ،تلقت سوريا  231توصية من الدول األعضاء يف األمم املتحدة،
ّ
قبلت بها

توصياتنا

•وضع حد لالنتهاكات الجسيمة واملنهجية للقانون الدويل اإلنساين وحقوق اإلنسان ومكافحة ظاهرة اإلفالت من
العقاب؛
•اتخاذ جميع التدابري الالزمة لحامية املدنيني واألهداف املدنية وفقا ملبادئ القانون الدويل؛
•وضع حد لقمع الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان والجهات الفاعلة اإلنسانية ،وضامن احرتام وحامية الحقوق
األساسية.
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انشغاالتنا

•انتهاكات الضامنات اإلجرائية والحقوق األساسية تحت ذريعة مكافحة اإلرهاب؛
•قيود غري مربرة عىل الحق يف حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات يف ظل حالة الطوارئ؛
•استمرار مامرسة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة أثناء
االحتجاز؛
•تدخل السلطة التنفيذية يف اإلجراءات القضائية وإفالت رجال أمن الدولة من العقاب بشأن ما اقرتفوه من
انتهاكات ما قبل وما بعد الثورة.
للمتابعة

• 18مارس  :2017تقديم تقرير املتابعة إىل اللجنة املعنية بحاالت االختفاء القرسي.
• 31مارس  :2017تقديم تونس لتقريرها الوطني املتأخر بخمس سنوات بشأن االستعراض الدوري السادس
أمام اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان؛
• 2مايو  :2017االستعراض الدوري الشامل الثالث لتونس أمام مجلس حقوق اإلنسان؛
• 13مايو  :2017تقديم تقرير املتابعة إىل لجنة مناهضة التعذيب.
التقارير املنشورة

•الكرامة ،تونس :اللجنة املعنية بحاالت االختفاء القرسي ،فرباير 2016؛
•الكرامة ،تونس :االستعراض الدوري الشامل ،تقرير موجز ألصحاب املصلحة ،مارس 2016؛
•الكرامة ،تونس :لجنة مناهضة التعذيب ـ االستعراض الدوري الثالث  ،2016مارس .2016
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تشهد تونس فرتة انتقالية منذ العام  .2012لكن مسار العدالة االنتقالية ،مل يفلح بفرض إصالحات عىل القطاع األمني ،وماتزال السلطة التنفيذية متارس هيمنتها
عىل القضاء .األمر الذي أدى إىل عودة االنتهاكات التي عهدتها تونس ما قبل الثورة؛ من اعتقاالت تعسفية وتعذيب واستخدام مفرط للقوة من قبل الرشطة ،ال
سيام بذريعة مكافحة اإلرهاب.
وتم
يف أكتوبر  ،2016جدد رئيس تونس الباجي قائد السبيس إعالن حالة الطوارئ يف البالد لثالثة أشهر إضافية ،بعدما دخلت حيز التنفيذ منذ  24نوفمرب ّ ،2015
متديدها لعدة مرات منذ ذلك الحني .ما يعني أن وزارة الداخلية ماتزال تفرض القيود عىل حرية التنقل ،من أجل وقف كل مظاهر اإلرضابات واالحتجاجات،
ومنع وتفريق التجمعات السلمية التي ترى فيها تهديداً للنظام العام ،واعتقال كل من تعترب نشاطه خطراً عىل األمن والنظام العام.
ويف الشهر نفسه ،بارشت الحكومة التونسية الجديدة مهامها برئاسة رئيس الوزراء الجديد يوسف الشاهد ،القيادي يف حزب نداء تونس الذي فاز يف االنتخابات
الترشيعية والرئاسية أواخر .2014
ويف  17نوفمرب  ،2016عقدت هيئة الحقيقة والكرامة ،املحدثة يف العام  2014للتحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان يف البالد منذ العام  ،1955أوىل جلساتها العامة
يف تونس .فكانت ألول مرة منذ الثورة ،فرصة لضحايا الدكتاتورية لإلدالء بشهاداتهم عىل العلن .وقد اعرتف الرئيس السابق زين العابدين بن عيل يف ترصيح
علني أن مثة «أخطاء وتجاوزات وانتهاكات» ارتكبت فع ًال خالل فرتة رئاسته.

انتهاكات حقوق اإلنسان في ظل مكافحة اإلرهاب
هزت هجامت إرهابية البالد يف العام  ،2015ا ّتخذت عىل أثرها تدابري إضافية ملكافحة اإلرهاب ،زادت من القيود املفروضة عىل الحريات والحقوق األساسية.
ثم أعلنت الحكومة الحقاً عن اعتقال اآلالف من «املشتبه بضلوعهم يف اإلرهاب» ،ويف العام  ،2016تم وضع مئات األشخاص رهن اإلقامة الجربية ،وفرض حظر
ّ
تم عىل
السفر عىل أكرث من  15،000شخص م ّمن اعتربوا «إرهابيني محتملني» .وسادت مامرسات الرشطة يف استخدام القوة املفرطة واملداهامت الليلية؛ وقد ّ
مدى بضعة أشهر ،إغالق أحياء بأكملها وتنفيذ عمليات بحث جامعية بطريقة تعسفية دومنا مراعاة للضوابط القانونية الواجب احرتامها.
ورغم تقديم العديد من التقارير التي تثبت االنتهاكات املنهجية التي ترتكبها قوات األمن ،وغياب التحقيقات املستقلة والنزيهة ومساءلة الفاعلني ،أق ّر مجلس
نواب الشعب بتاريخ  24يوليو  ،2015قانوناً جديداً ملناهضة اإلرهاب منح مبوجبه املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون سلطات واسعة .يشمل هذا القانون تعريفاً
فضفاضاً لإلرهاب ويفتح املجال أمام االعتقاالت التعسفية ،لكن األخطر هو مدة االحتجاز االحتياطي قبل توجيه االتهام للموقوفني والتي قد تصل إىل  15يوماً ،يف
حني تحددها املعايري الدولية يف  48ساعة فقط .كام ال يسمح للموقوفني بالتواصل مع محامييهم طيلة فرتة الحراسة النظرية ،ما يرقى بتلك املامرسات املنهجية
إىل مستوى االحتجاز مبعزل عن العامل الخارجي واالعتقال الرسي للمشتبه بتورطهم يف اإلرهاب.
جرى تعديل قانون اإلجراءات الجزائية يف يونيو  ،2016وأعطي الحق للمشتبه بتورطهم يف اإلرهاب بالتواصل مع محامني أثناء فرتة احتجازهم ،يف حني ظ ّلت فرتة
الحبس االحتياطي متتد لـ  15يوماً .بيد ّأن االعرتاف بهذا الحق ّ
ظل مق ّيداً ،إذ ال يسمح لهم بالتواصل مع محاميهم إال بعد مرور  48ساعة عىل احتجازهم لدى
الرشطة ،عىل أال يتعدى وقت اللقاء  30دقيقة .ويف املامرسة العمليةُ ،يشاع االحتجاز مبعزل عن العامل الخارجي والتعذيب لغرض انتزاع االعرتافات ،والتي يركن
إليها كأدلة قانونية خالل املحاكمة .كام أهملت العديد من مزاعم التعرض للتعذيب التي أدىل بها الضحايا أمام املحاكم املحلية ،ومل يتّخذ أي قرار بشأن إبطال
االعرتافات تحت اإلكراه حتى اآلن ،وبالتايل ّ
ظل العديد من املشتبه بهم رهن االعتقال التعسفي بسبب محاكامت جائرة.

جلسة علنية لهيئة الحقيقة والكرامة
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حماية هشة لحقوق اإلنسان وسيادة القانون بعد الثورة
ألقت التحديات األمنية والسياسية واالقتصادية التي شهدتها تونس بعيد الثورة ،بثقلها عىل الوضع العام لحقوق اإلنسان وسيادة القانون .وشكلت هذه املالحظة
وصف حالة حقوق اإلنسان يف البالد وأدرج 16
بالتحديد جوهر التقرير الذي قدّمته الكرامة إىل مجلس حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة يف سبتمرب  .2016حيث ّ
توصية إىل السلطات التونسية ،يف إطار االستعداد لالستعراض الدوري الشامل الثالث لتونس ،والذي سيعقد يف مايو من العام .2017
إلحاحا منذ متديد حالة
أثارت الكرامة يف تقريرها القضايا املذكورة أعاله والتي تفرضها سياسة األمن ومكافحة اإلرهاب التي تنتهجها الدولة ،والتي تعترب األكرث
ً
الطوارئ ،يف ظل تجاهل تام ملبدأي الرضورة والتناسب .وكان إلطالة أمد حالة الطوارئ خالل العامني املاضيني أثراً سلبياً عىل الحقوق األساسية ،ال سيام الحق يف
التجمع السلمي وتكوين الجمعيات .إذ ال تتواىن السلطات عن اللجوء إىل قانون الطوارئ لتربير منع وحظر التجمعات السلمية؛ ومل تعد القوة املفرطة والعنف
اللذين متارسهام الرشطة لتفريق املظاهرات واالحتجاجات رضباً من املايض ،إمنا مامرسة منهجية مستمرة.
ويف هذا السياق ،شددت الكرامة عىل مامرسة قدمية متجدّدة ومقلقة يف آن واحد ،تتم ّثل يف تدخل السلطة التنفيذية يف اإلجراءات القضائية ،لوقف مساءلة
ومتابعة أعوان الدولة ،املتّهمني بتعرضهم للضحايا بالرضب والتعنيف وغريها من االنتهاكات .ناهيك عن أن تعديل نظام الحراسة النظرية يف يونيو  2016أخفق
يف ضامن احرتام الحقوق األساسية للمحتجزين من قبل رجال األمن .ورغم اإليجابيات التي أدخلها قانون اإلجراءات الجزائية الجديد ،من جهة ،كالحد من مدة
الحبس عىل ذمة التحقيق يف القضايا الجنائية ملدة  48ساعة فقط والسامح للمعتقلني منذ لحظة القبض عليهم بالتواصل مع محاميهم ،نجد من جهة أخرى ،أن
الفحوص الطبية التي قد تح ّد من التجاوزات فيام لو متت بطريقة تلقائية وحق املعتقل يف الطعن بقانونية اعتقاله ،أمران ال يزاالن غري مضمونني.
وأخرياً ،شدّدت الكرامة عىل أن إفالت رجال األمن من املساءلة واملالحقة القضائية مسألة جوهرية ملعالجة انتهاكات املايض والحارض .ويف هذا الصدد ،أشارت
سجل
شح املصادر وقلة الوقت املمنوح لهيئة الحقيقة والكرامة ،اللذين يحوالن دون توصلها إىل الحقيقة أو السامح لها بتوثيق شامل لالنتهاكات .فلم ُي ّ
إىل ّ
حتى تاريخه أية إحالة لقضايا تتعلق بانتهاكات جسيمة ،حصلت إبان النظام السابق ،أمام املحاكم املتخصصة التي أنشئت لغرض اتخاذ اإلجراءات القانونية
املناسبة .كام أعربت عن قلقها من غياب التحقيق واملساءلة ،يف ّ
ظل غياب اإلصالح الجاد يف القطاع األمني ،ما يعزّز مناخ اإلفالت من العقاب ويس ّهل تكرار
املامرسات السابقة.

استعراض تونس أمام هيئات األمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات للمرة
األولى بعد الثورة
خضعت تونس خالل العام  ،2016للمراجعة أمام اثنني من هيئات األمم املتحدة املنشأة مبوجب معاهدات .فكان استعراضها ألول مرة يف تاريخها أمام اللجنة
املعنية بحاالت االختفاء القرسي .وأل ّول مرة بعد الثورة ،أمام لجنة مناهضة التعذيب .أثارت كلتا الهيئتان بواعث قلقها وسلطت الضوء عىل الحاجة إىل معالجة
انتهاكات املايض من خالل التحقيقات واملتابعات القضائية ،فضال عن الحاجة إىل اتخاذ التدابري الالزمة لضامن عدم تكرارها.
ففي 7و  8مارس  ،2016راجعت اللجنة املعنية بحاالت االختفاء القرسي تقرير تونس األول إىل اللجنة وردّدت ذات املخاوف التي أعربت عنها الكرامة يف تقريرها
املوازي .ودعا خرباء اللجنة السلطات إىل فتح تحقيقات حول حاالت االختفاء القرسي التي حصلت قبل الثورة ومحاكمة املسؤولني عنها .ولضامن عدم تكرار
تلك املامرسات ،طالبوا تونس بتنقيح ترشيعاتها من أجل تجريم مامرسة االختفاء القرسي بشكل منفصل ،وضامن السامح لجميع املعتقلني بالتواصل مع أرسهم
ومحاميهم منذ بداية االعتقال ،حتى ولو تم ذلك يف سياق مكافحة اإلرهاب .وأوضح الخرباء استناداً إىل معلومات أدرجتها الكرامة يف تقريرها ،أنه حتى لو اعتقد
ممثلو الدولة أن ال وجود ملامرسة االختفاء القرسي يف فرتة ما بعد الثورة ،ال بد أن يعلموا أن مامرسة االعتقال الرسي تعترب اختفا ًء قرسياً ولو كانت لفرتة قصرية.
أصدرت لجنة مناهضة التعذيب عقب استعراض تونس يف  9يونيو عام  ،2016مالحظاتها الختامية ،وساهمت الكرامة فيها عرب تقريرها املوازي الذي قدّمته إىل
اللجنة وأدرجت فيه أبرز انشغاالتها التي ناقشتها مع الخرباء خالل جلسة اإلحاطة التي تعقد عادة مع املنظامت غري الحكومية قبيل االستعراض.
وأعربت اللجنة عن قلقها إلهامل التحقيق يف مزاعم التعذيب وتدخل السلطة التنفيذية يف مثل هذه الحاالت ،ما يقف حائ ًال دون االستقاللية املطلوبة يف
محاكمة املوظفني املسؤولني عن إنفاذ القانون .ناهيك عن األعامل االنتقامية التي يتعرض لها الضحايا وعائالتهم بسبب فضحهم ملا يتعرضون له من تعذيب
وسوء معاملة.
عبوا عن قلقهم لعدم قدرة املشتبه بهم عىل الطعن يف قانونية اعتقالهم .كام
ّ
رحب الخرباء األمميون بتعديل قانون اإلجراءات الجزائية ،لكنهم يف الوقت نفسه ّ
ّ
السجل وبشكل
دعوا السلطات إىل ضامن إدراج أسامء املوقوفني منذ بداية االعتقال يف سجل عام َيسهل الوصول إليه ،لتجنب االعتقاالت الرسية ،عىل أن يشمل ّ
تلقايئ املعلومات األساسية عن املعتقل مثل وقت االعتقال ومكان االحتجاز .يعي الخرباء الصعوبات التي تواجهها تونس نظراً للوضع األمني الحايل ،لكنهم يف
الوقت عينه يدعون الدولة إىل تعديل قانون مكافحة اإلرهاب وتعريف األعامل اإلرهابية بشكل أدق ،وتقليص مدة الحراسة النظرية التي تسبق االتهام ،والقضاء
عىل جميع أشكال االحتجاز مبعزل عن العامل الخارجي.
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توصياتنا

•تعديل قانون مكافحة اإلرهاب رقم  22/2015وضامن امتثاله للمعايري الدولية لحقوق اإلنسان؛
•ضامن احرتام مبدأي التناسب والرضورة لدى التمديد لحالة الطوارئ يف البالد كذلك عند تنفيذ التدابري املقيدة
للحريات ومراعاة عدم التمييز يف تطبيقها؛
•ضامن استقالل السلطة القضائية وحاميتها من تدخل السلطة التنفيذية؛
•منح هيئة الحقيقة والكرامة الوقت والوسائل املطلوبة لتوثيق االنتهاكات التي ارتكبت يف ظل النظام السابق ومحاكمة
املسؤولني عنها؛
•إجراء إصالحات فعالة يف قطاع األمن ووضع حد إلفالت رجال األمن من العقاب.
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اإلمارات
التصديقات
ICPPED

CAT

ICCPR

OPCAT

OP ICCPR

انشغاالتنا

•مامرسة االحتجاز مبعزل عن العامل الخارجي لفرتات طويلة والتعذيب بشكل منهجي؛
•الحمالت االنتقامية ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان والقمع املنهجي للمعارضني السياسيني واملنتقدين؛
•غياب الرقابة القضائية عىل قوات أمن الدولة وإفالت املسؤولني عن انتهاكات خطرية لحقوق اإلنسان؛
•القوانني املقيدة للحريات ،مثل قانوين مكافحة الجرائم اإلرهابية ومكافحة جرائم تقنية املعلومات ،وتقييد
الحقوق األساسية والحريات؛
•تعديالت قانون العقوبات التي فتحت املجال ملزيد من االنتهاكات للحريات والحقوق األساسية.
للمتابعة

•يونيو  :2017تقديم تقرير الكرامة إىل مجلس حقوق اإلنسان استعدادا لالستعراض الدوري الشامل الثالث
لإلمارات يف يناير 2018؛
• 19أغسطس  :2017تقديم اإلمارات لتقريرها الوطني املتأخر بأربع سنوات إىل لجنة مناهضة التعذيب.
عمل الكرامة حول اإلمارات خالل هذه السنة

قدمنا  10مذكرة بشأن 3
ّ
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اإلمارات

املحكمة االتحادية العليا يف اإلمارات العربية املتحدة

واصلت الكرامة يف العام  ،2016توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان والحريات األساسية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،ال سيام حاالت االعتقال التعسفي
والتعذيب ،فضال عن انتهاك الحق يف حرية التعبري والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات والحق يف التنقل .ومل تب ِد الحكومة رغبتها يف التعاون مع آليات األمم
املتحدة لحقوق اإلنسان ،سواء بالرد عىل مذكراتها أو بتقديم معلومات حقيقية يف هذا الخصوص ،ال سيام املتعلقة بحاالت االختفاء القرسي التي مل تكشف
بشأنها أية معلومات حول مصري ومكان احتجاز الضحايا.
رغم سجلها الحافل بانتهاكات حقوق اإلنسان ،ستستمر عضوية دولة اإلمارات يف مجلس حقوق اإلنسان حتى العام  2018عىل أقل تقدير .ويف يونيو ،2016
عربت عن «التزامها مع األمم املتحدة» بالتربع مببلغ  22مليون دوالر أمرييك ،لتشييد «صالة اإلمارات» داخل قرص األمم يف جنيف.
ّ
ظل املدافعون عن حقوق اإلنسان عرضة لالضطهاد والقمع والعقاب بتجريدهم من جنسيتهم .وتوظف السلطات برامج تجسس ذكية بزعم مكافحة اإلرهاب،
وكم جميع األفواه املعارضة .فمثال برنامج بيغاسوس الذي استُخدم ضد أحمد منصور ،املدافع عن حقوق
إال أنها يف الواقع وسيلة لجمع املعلومات عن املواطنني ّ
اإلنسان ،يسمح ملشغله بتسجيل املكاملات الهاتفية ومتابعة الرسائل النصية ،مبا فيها الرسائل الصادرة من تطبيقات مشفرة مثل الفايرب أو الواتسآب .وميكنها
أيضاً نسخ قامئة األسامء وتص ّفح الربيد اإللكرتوين إضافة إىل اقتفاء األثر وتشغيل كامريا الهاتف أو امليكروفون .وقد كشفت بعض الفواتري املرسبة يف يوليو 2015
واملرسلة من قبل فريق القرصنة ،أن هذا الربنامج استخدم أيضاً ملراقبة منصور ،وأن دولة اإلمارات هي ثاين أكرب عمالئه لعام  ،2015حيث دفعت ما يفوق
 634500دوالر أمرييك لتشغيله للتجسس عىل قرابة  1100شخص.
كذلك يف هذا العام ،حذت اإلمارات حذو العديد من جاراتها ،وعمدت ّ
باطراد إىل عقوبة التجريد من الجنسية بذريعة الحفاظ عىل «األمن القومي»؛ لقمع
األصوات املعارضة ،يف انتهاك واضح للامدة  15من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ،التي تنص عىل أنه ال يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً.
وأخرياً ،اتسمت السياسة الخارجية للبالد يف العام  2016أيضاً ،بدعمها للتحالف الدويل ضد تنظيم الدولة اإلسالمية ،وبدورها العسكري ضمن قوات التحالف
تضم قوات بريطانية وفرنسية وأمريكية ،لدعم الجرنال
بقيادة السعودية التي تشن عمليات عسكرية ضد الحوثيني يف اليمن .كام تشارك أيضاً يف عملية دوليةّ ،
خليفة حفرت يف ليبيا يف مواجهة ميليشيات مناهضة له رشقي ليبيا.

انتهاك الحق في حرية التعبير
تابعت الكرامة خالل العام  ،2016رسالتها يف توثيق املحاكامت غري العادلة بحق اإلماراتيني بسبب مامرستهم حقهم األسايس يف حرية الرأي والتعبري .وتدل
تلك الحاالت عىل رضاوة حملة القمع التي تشنها الحكومة عىل كل منتقد لسياساتها ،ال سيام النشطاء ودعاة اإلصالح .وبخاصة من خالل املحاكامت املسيسة
والجائرة؛ التي تصدر عنها عقوبات قاسية كالحظر من السفر والتجريد من الجنسية كام فعلت مع البعض منهم.
تم استدعاؤه إىل قسم التحقيق الجنايئ يف أبو ظبي يف
وخري دليل عىل هذه املحاكامت عىل وفرتها ،قضية الصحايف األردين تيسري حسن محمود سلامن ،الذي ّ
ديسمرب  ،2015ولدى وصوله إىل املركز ،ألقى أفراد من قوات أمن الدولة القبض عليه واقتادوه إىل مكان مجهول .احتجز مبعزل عن العامل الخارجي ألكرث من
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اإلمارات
شهرين ،إىل أن ُسمح له يف  18فرباير  ،2016باالتصال بأرسته وإبالغها عن احتجازه يف سجن الوثبة بأبو ظبي .ويعزى اعتقاله إىل منشور له عىل الفيسبوك يف
العام  ،2014قبل توجهه إىل اإلمارات ،انتقد فيه دعمها ملا تقوم به مرص يف غزة ،ذلك أن التحقيق كان يدور بشكل أسايس ،حول ذاك املنشور .اليوم ،وبعد مرور
يوجه له أي اتهام رسمي ومل ُيسمح له بالتواصل مع محام ومل يتم بعد تحديد موعد ملحاكمته.
أكرث من عام عىل اعتقاله ،مل ّ
هناك قضية أخرى تتعلق بالناشط املعروف واألستاذ الجامعي نارص بن غيث ،الذي اعتقلته قوات أمن الدولة يف  18آب عام  ،2015واختفى زهاء مثانية أشهر،
قبل أن يحال عىل غرفة أمن الدولة باملحكمة االتحادية العليا يف أبو ظبي يف  4نيسان/أبريل  .2016ا ّتهم بن غيث بـ «التعاون مع حزب األمة» و «نرش مقاالت
أكادميية تنتقد السياسات الحكومية» وهو ما رأت فيه السلطات «تحريضا للرأي العام ضد الدولة» و «تقويضاً للوحدة الوطنية» و»إثارة الضطرابات مدنية
وسياسية» .ومبا أن السلطة يف اإلمارات تصنف حزب األمة بالتنظيم اإلرهايب ،فقد حوكم بن غيث بناء عىل القانون االتحادي رقم  7لسنة  2014املتعلق مبكافحة
الجرائم اإلرهابية .كام أدين أيضاً مبوجب املادتني  26و 28من القانون االتحادي رقم  5لسنة  2012بشأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات ،لتعبريه عن رأيه عرب
اإلنرتنت وعرب وسائل التواصل االجتامعي ،ويخىش أن يصدر يف حقه حكم بالسجن ملدة قد تصل إىل  15عاماً.
َ
قانون
يوفر قانون مكافحة اإلرهاب تعريفاً فضفاضاً وغري واضح لهذه الجرمية ،و ُيستند إليه كأساس قانوين يف محاكمة املعارضني السياسيني السلميني .ويبقى
مكافحة الجرائم اإلرهابية ومكافحة جرائم تقنية املعلومات أدوات السلطة املفضلة لقمع املعارضني السياسيني واملدونني الناشطني عىل الشبكة أو أي شخص
يعب عن رأي مخالف.
ّ

االعتقال بمعزل عن العالم الخارجي ممارسة منهجية إلسكات المعارضة
تتفىش يف البالد مامرسة االحتجاز مبعزل عن العامل الخارجي ولفرتات طويلة .ويعتمدها جهاز أمن الدولة كاسرتاتيجية قمعية ّ
لبث الخوف يف النفوس وإسكات
املعارضني واإلصالحيني والناشطني الحقوقيني ،فض ًال عن املحامني الذين يدافعون عن ضحايا هذه االنتهاكات .يف حني ترى االتفاقية الدولية لحامية جميع
األشخاص من االختفاء القرسي أن جميع أشكال االعتقال الرسي ترقى إىل جرمية االختفاء القرسي وهو ،بطبيعة الحال احتجاز مبعزل عن العامل الخارجي.
وأكرث من يعمد إىل استخدام االحتجاز مبعزل عن العامل الخارجي هو جهاز أمن الدولة الذي ترشف عليه وزارة الداخلية ويقدّم تقاريره مبارشة إىل رئيس االتحاد.
وال يخضع جهاز أمن الدولة ألية رقابة قضائية مستقلة وميلك مرافق احتجاز رسية خاصة به .ناهيك عن أن املحاكامت التي تجري أمام محكمة أمن الدولة
االستثنائية تعترب أحكامها نهائية وملزمة وتتميز بانتهاكها الجسيم لحقوق اإلنسان األساسية.
الحظت الكرامة شيوع مامرسة االحتجاز مبعزل عن العامل الخارجي خالل مرحلة التحقيق ،مع ما يرافقها من تعذيب بغية حمل املحتجزين عىل اإلدالء باعرتافات
تدينهم .مامرسة االحتجاز مبعزل عن العامل الخارجي ال ته ّيئ بيئة مشجعة عىل مامرسة التعذيب فحسب ،بل قد ترقى بحد ذاتها إىل التعذيب أو غريه من
رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة .وهو ما حصل مع كل من الصحفي تيسري سلامن الذي اختفى ملدة ثالثة أشهر والدكتور نارص بن
غيث الذي اختفى طيلة مثانية أشهر ،حيث أكد كل منهام تعرضه للتعذيب أثناء االستجواب بغرض انتزاع اعرتافات كاذبة منه.

تعديل قانون العقوبات يعرض الحقوق والحريات األساسية للخطر
أصدر الرئيس اإلمارايت ،بتاريخ  18سبتمرب  ،2016مرسوماً قانونياً يحمل الرقم  7لسنة  ،2016بشأن تعديل قانون العقوبات .ونص عىل تعديل  132مادة وإضافة
 34أخرى ،معرضا بذلك حقوق اإلنسان األساسية للخطر ،ال س ّيام الحق يف الحياة والحق يف حرية الرأي والتعبري وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
أثار القانون الجديد قلق الكرامة بسبب توسيعه نطاق تطبيق عقوبة اإلعدام لتشمل مجموعة كبرية من الجرائم .وكان املقرر الخاص املعني بحاالت اإلعدام
خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا قد أوىص بحرص تطبيق هذه العقوبة عىل «الجرائم الخطرية» التي «ثبت فيها وجود نية القتل وأدت إىل
تنص املادة  175عىل عقوبة اإلعدام ألي
فقدان الحياة» ،يف حني يعاقب القانون اإلماريت عىل «التخطيط» لبعض الجرائم بعقوبة اإلعدام .فعىل سبيل املثالّ ،
شخص حاول االعتداء عىل سالمة رئيس الدولة ،سواء ُن ّفذت الجرمية أم اقترصت عىل مرحلة التخطيط.
عالوة عىل ذلك يق ّيد القانون الجديد مامرسة الحق يف حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ،ويقيض بعقوبة اإلعدام يف حق املتهمني بإنشاء أو االنضامم
إىل «منظامت» تهدف إىل «اإلطاحة بالحكومة» أو «تهدد أمن الدولة».
من ناحية أخرى ،ينص القانون الجديد بالسجن عىل عقوبة السجن من  15إىل  25سنة كل من «أهان رئيس الدولة» ومن  10إىل  25سنة كل من «سخر أو أهان
أو أرض بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو علمها أو شعارها الوطني أو رموزها الوطنية أو أي من مؤسساتها» .يق ّيد هذا النوع من األحكام حرية النقد السلمي
وينتهك حق األفراد يف التعبري عن آرائهم حول الحكومة وسياساتها.
وأخرياً ،تنص املادة  201مكرر ( )7من قانون العقوبات املعدّل عىل ترحيل أي شخص أدين بارتكاب جرائم تهدد «أمن الدولة» خارج البالد بعد إمتام عقوبته.
ويعترب هذا اإلجراء شبيهاً بسحب الجنسية ،فكل فرد غري مرغوب فيه من قبل الدولة يج ّرد من حقوقه السياسية واملدنية.
وعموماً ،فإن أحكام قانون العقوبات الجديد الفضفاضة واملبهمة تفتح املجال وتشجع ،عىل انتهاك حقوق اإلنسان األساسية .لذلك ينبغي مراجعة التعديالت
املقيدة للحريات األساسية واستبدالها بأخرى واضحة املعامل ال متس جوهر الحريات
80
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اإلمارات

توصياتنا

•وضع حد ملامرسة التعذيب من خالل تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وتقديم تقرير دولة اإلمارات العربية املتحدة
األويل إىل لجنة مناهضة التعذيب؛
•وضع حد ملامرسة االختفاء القرسي واالعتقال مبعزل عن العامل الخارجي؛
•إطالق رساح جميع سجناء الرأي املحتجزين تعسفا؛
•إلغاء أو تعديل قانون مكافحة الجرائم اإلرهابية وقانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات؛
•وضع جهاز أمن الدولة تحت إرشاف سلطة قضائية مستقلة؛
•املصادقة عىل العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية واالتفاقية الدولية لحامية جميع األشخاص من
االختفاء القرسي.
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اليمن
التصديقات
ICPPED

CAT

ICCPR

OPCAT

OP ICCPR

انشغاالتنا

•الخسائر الكبرية يف صفوف املدنينن بسبب القصف الجوي العشوايئ واالقتتال املستمر بني الطرفني؛
•النزوح الداخيل الكبري للسكان؛
•الخصاص يف املستلزمات الطبية والطعام الذي أدى إىل انتشار األمراض والجوع؛
•تفيش مامرسة التعذيب واالعتقال مبعزل عن العامل الخارجي؛
•االعتقال التعسفي ومامرسة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.
للمتابعة

•املرحلة الجديدة من محادثات السالم برئاسة مبعوث األمم املتحدة إسامعيل ولد الشيخ.

عمل الكرامة حول اليمن خالل هذه السنة

قدمنا  3مذكرة بشأن 3
ّ
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اليمن
أ ّكدت األمم املتحدة يف أغسطس  ،2016أن النزاع يف اليمن خ ّلف منذ اندالعه عام  ،2014أكرث من  10000قتيل .وشهد العام  2016استمرار األعامل العدائية مبا
وتم تسجيل خسائر جسيمة
فيها املعارك ال ّربية العنيفة بني مختلف الفصائل والرضبات الجوية للتحالف بقيادة السعودية ،التي استهدفت مرارا املناطق املدنيةّ .
يف صفوف املدنيني وتدمري للبنى التحتية املدنية ،وفرض قيود عىل استرياد الغذاء والوقود نتجت عنه أزمة إنسانية خطرية .وتظهر أرقام األمم املتحدة أن نحو
ثالثة ماليني شخص نزحوا داخليا يف اليمن ،وأن حوايل سبعة ماليني ميني يعانون من انعدام األمن الغذايئ ضمنهم  370000طفل دون سن الخامسة يواجهون
خطر املوت جوعاً .تفاقمت األزمة اإلنسانية بسبب التأثر الكبري لقطاع الصحة وعمل معظم املرافق بشكل جزيئ نتيجة للرضبات الجوية.
يف أبريل  ،2016انعقدت مشاورات السالم بالكويت برعاية األمم املتحدة دون التوصل إىل ّ
حل بني أطراف النزاع بعد رفض تحالف الحوثيني وعيل لصالح
للمقرتحات .ثم طرح املبعوث األممي إسامعيل ولد الشيخ يف أكتوبر خطة سالم ثانية لكن هذه املرة رفضتها حكومة عبد ربه منصور هادي .ويعتقد أن الخطة
ُتقيص هادي وتقرتح تعيني حكومة جديدة مشكلة من أعضاء أكرث توافقية مبا فيهم من تحالف الحوثيني وعيل صالح.

خسائر كبيرة في صفوف المدنيين نتيجة القصف الجوي العشوائي
خالل العام  ،2016استمر القصف الجوي عىل اليمن الذي تشنه قوات التحالف بقيادة السعودية ،املؤيدة لحكومة هادي ،مخ ّلفاً مزيدا من الخسائر يف صفوف
املدنيني .وتشري األخبار إىل أن العديد من عمليات القصف استهدفت بشكل عشوايئ مواقع مدنية مخ ّلفة مزيدا من الضحايا املدنيني.
يف أغسطس  ،2016ويف تح ّد للقانون الدويل اإلنساين ،قصف التحالف مستشفى تابع ملنظمة أطباء بال حدود .وتعرضت مرافق أطباء بال حدود للقصف يف أربع
مناسبات ،كان آخرها يف أغسطس ،أدى إىل انسحاب املنظمة من شامل اليمن بعد أن فقدت ثقتها يف التحالف بقيادة السعودية من تجنب هذه الهجامت رغم
أنها س ّلمت بيانات مواقع املستشفيات التي تعمل بها عىل نظام تحديد املواقع عامليا ( )GPSلجميع أطراف النزاع .ويش ّكل انسحاب منظمة أطباء بال حدود
الجزيئ من اليمن كارثة نظراً إىل أن ّ
جل املرافق الصحية أصبحت غري عملية.
ويف الشهر نفسه ،استهدف التحالف بقيادة السعودية مدرسة شاميل اليمن حيث كان األطفال يجتازون امتحاناتهم .وأدى القصف إىل مقتل  10منهم وجرح
 28ترتاوح أعامرهم بني  5و 15سنة ،وكان األمني العام لألمم املتحدة قد أشار إىل أن الخسائر يف صفوف األطفال بلغت سنة  1953 ،2016طفال وأن مسؤولية
 60%منها تقع عىل التحالف بقيادة السعودية.
ويف التقرير السنوي لألمني العام لألمم املتحدة ُأدرج التحالف بقيادة السعودية يف القامئة السوداء بسبب مسؤوليتها عن قتل األطفال والتسبب يف إصابتهم
بإعاقات من ج ّراء قصفها للمستشفيات واملدارس يف اليمن.
املخصصة للتعليم» من االنتهاكات الجسيمة للقانون
يعترب القصف الجوي الذي يستهدف املدنيني واألهداف املدنية مبا يف ذلك «الوحدات الطبية» و «املباين
ّ
ً
الدويل اإلنساين .وإذا ما اتضح أن عمليات القصف كانت متعمدة فإنها ترقى إىل جرائم حرب .كام أن الهجامت العشوائية قد ترقى أيضا إىل جرائم حرب إذا
ما كانت الخسائر يف صفوف املدنيني مفرطة باملقارنة مع املكاسب العسكرية املتوقعة .ويف كل األحوال ينبغي فتح تحقيقات مستقلة بشأن الرضبات الجوية
املذكورة وتقديم املسؤولني إىل العدالة.

مشفى تابع ملنظمة «أطباء بال حدود» أصيب خالل غارة جوية سعودية
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يف مارس  ،2016أكد املفوض السامي لحقوق اإلنسان «أن التحالف الذي تقوده السعودية يف اليمن قد يكون مسؤوال عن جرائم دولية» ،وذ ّكره بواجبه يف
«التمييز يف جميع الظروف بني األهداف العسكرية واملدنية» .ودعا املفوض السامي قوات التحالف بقيادة السعودية إىل «اتخاذ تدابري فعالة ملنع تكرار هذه
األحداث ،والقيام بتحقيقات مستقلة وشفافة يف التي وقعت».

استمرار ممارسة االختفاء القسري
يعاين اليمن من االختفاء القرسي منذ سبعينيات القرن املايض ،وقد عادت هذه املامرسة إىل الظهور بشدة منذ اندالع النزاع يف اليمن .وتلجأ جميع األطراف إىل
هذه املامرسة القمعية التي تستهدف النشطاء والصحفيني بشكل خاص .وتذكر الكرامة أن مامرسة االختفاء القرسي يف سياق الرصاع اليمني قد ترقى مبوجب
نظام روما األسايس إىل جرمية ضد اإلنسانية.
إىل اليوم يتعرض العديد من األشخاص لالختفاء القرسي؛ ونرضب مثاال بحالة رشيد
قاسم محمد عيل يحيى الضيفي الذي ألقي القبض عليه سنة  2012بزعم مشاركته يف
احتجاج مناهض للحكومة ،وحالة املدافع عن حقوق اإلنسان أمني الشفق الذي اعتقله
الحوثيون يف أكتوبر  2015برفقة  28ناشطا آخر بينام كانوا يحرضون ملسرية سلمية
لتوفري مياه الرشب لسكان مدينة تعز املحارصة .وشهدت سنة  2016إفراج الحوثيني
عن عدد من ضحايا االختفاء القرسي ضمنهم حاالت رفعتها الكرامة إىل آليات األمم
املتحدة املعنية بحقوق اإلنسان؛ كالحقوقي البارز عبد الرحمن سعيد حسن الربيهي
بعد اعتقال يف الرس دام حوايل السنة تعرض خالله للتعذيب.
الجدير بالذكر ّأن حاالت االختفاء القرسي املرتكبة من قبل تحالف الحوثيني وعيل
صالح ال تدخل ضمن اختصاصات فريق األمم املتحدة العامل املعني بحاالت االختفاء
القرسي الذي ال ينظر إال يف االنتهاكات املرتكبة من طرف الجهات الفاعلة الحكومية.
الرئيس اليمني السابق عيل عبد الله صالح املتحالف مع الحوثيني
لكن نظراً للسياق والنظام القانوين الدويل املطبق أثناء النزاعات املسلحة ،ترى الكرامة
أن هذه الحاالت تقع ضمن والية الفريق األممي وبالتايل يجب محاسبة تحالف
الحوثيني وعيل صالح عن جرامئه.
بالفعل يسيطر تحالف الحوثيني وعيل صالح عىل جزء كبري من البالد مبا يف ذلك العاصمة صنعاء ،كام يسيطر عىل املؤسسات يف املناطق التي يعترب نفسه فيها
الحكومة الرشعية .ونظرا للتنظيم الهيكيل لتحالف الحوثيني وعيل صالح ،يعترب هذا الطرف يف النزاع جامعة مسلحة مبوجب الربوتوكول اإلضايف الثاين التفاقية
جنيف ،وبالتايل فهو ملزم مبوجب القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل لحقوق اإلنسان ،ألن هذين القانونني يعتربان قاعدة أساسية للقانون الدويل وينبغي
احرتامها من قبل جميع أطراف النزاع.

ضرورة إنشاء لجنة تحقيق دولية
يف سبتمرب  ،2015أنشأ الرئيس عبد ربه منصور هادي لجنة تحقيق وطنية مينية – متتد واليتها سنة واحدة للتحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان املزعومة يف
اليمن املرتكبة منذ  .2011يف أكتوبر عام  ،2015اعتمد مجلس حقوق اإلنسان لألمم املتحدة القرار  30/18الذي صاغته اململكة العربية السعودية وأقرته اللجنة
الوطنية اليمنية للتحقيق .ويف املقابل سحبت دول أخرى مرشوعاً كانت قد تقدمت به إلصدار قرار أممي يرمي إىل إنشاء لجنة تحقيق دولية.
ويف سبتمرب  ،2016أطلقت لجنة التحقيق الوطنية تقريراً مبدئيا بعد سنة عىل إنشائها وذلك خالل ندوة صحفية عقدتها بالسفارة اليمنية بالرياض .وأشارت يف
تقريرها ،الذي ال يوجد عىل موقعها ،أنها و ّثقت  9000حالة انتهاك .إال أن إطالق التقرير من بلد يع ّد طرفاً يف النزاع يعزز املخاوف بشأن مصداقية وحياد اللجنة
املكونة من مواطنني مينيني تم تعيينهم من طرف الرئيس عبد ربه منصور هادي املدعوم من السعودية.
ويف اآلن نفسه ،رفعت املفوضية السامية لحقوق اإلنسان تقريراّ إىل مجلس حقوق اإلنسان باألمم املتحدة خلصت فيه إىل أن اللجنة الوطنية «مل تستطع تنفيذ
واليتها وفقا للمعايري الدولية ألنها مل تزودها مبعلومات عن املنهجية التي اتبعتها ،وال عن سري التحقيقات» .ودعت املفوضية بناء عليه إىل إنشاء لجنة تحقيق
دولية .وعالوة عىل ذلك ،يوضح التقرير أن االنقسامات اإلقليمية والسياسية يف اليمن أعاقت قدرة اللجنة عىل تأمني التعاون مع جميع األطراف ،والوصول إىل
جميع أنحاء البالد.
من جهتها تردّد الكرامة دعوة املفوضية السامية إلنشاء لجنة دولية مستقلة ونزيهة قادرة عىل التحقيق يف االنتهاكات املزعومة للقانون اإلنساين الدويل وحقوق
اإلنسان املرتكبة من قبل جميع أطراف النزاع
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توصياتنا

•ضامن احرتام مبادئ القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل لحقوق اإلنسان من قبل جميع أطراف النزاع؛
•اتخاذ خطوات ف ّعالة لوضع حد ملامرسة االختفاء القرسي واالعتقال مبعزل عن العامل الخارجي؛
•اتخاذ تدابري فعالة لوضع حد ملامرسة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة؛
•إنشاء لجنة دولية مستقلة للتحقيق يف انتهاكات القانون الدويل اإلنساين وحقوق اإلنسان من قبل جميع األطراف.
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قائمة المنشورات

تقارير عمومية

•الجزائر« :نار ال تخمد» إنكار حق أرس ضحايا املختفني يف معرفة الحقيقة والعدالة ،أغسطس 2016
•السعودية#« :مملكة_االعتقال_التعسفي» ،كيف كتمت اململكة أكرث أصوات املعارضة انتقاداً لها ،أكتوبر 2016

آليات األمم المتحدة

االستعراض الدوري الشامل
•االستعراض الدوري الشامل ـ سوريا ـ تقرير موجز ألصحاب املصلحة ،مارس 2016
•االستعراض الدوري الشامل ـ الجزائر ـ تقرير موجز ألصحاب املصلحة ،سبتمرب 2016
•االستعراض الدوري الشامل ـ البحرين ـ تقرير موجز ألصحاب املصلحة ،سبتمرب 2016
•االستعراض الدوري الشامل ـ املغرب ـ تقرير موجز ألصحاب املصلحة ،مارس 2016
•االستعراض الدوري الشامل ـ تونس ـ تقرير موجز ألصحاب املصلحة ،مارس 2016

اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان
•الكويت :اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان  - 2016تقرير الكرامة البديل ،مايو 2016
•املغرب :اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان ـ تقرير الكرامة البديل ،سبتمرب 2016

لجنة مناهضة التعذيب
•السعودية :لجنة مناهضة التعذيب ـ االستعراض الدوري الثاين  2016ـ تقرير الكرامة ،مارس 2016
•تونس :لجنة مناهضة التعذيب ـ االستعراض الدوري الثالث  2016ـ تقرير الكرامة ،مارس 2016
•الكويت :لجنة مناهضة التعذيب ـ االستعراض الدوري الثالث  2016ـ تقرير الكرامة ،يوليو 2016

اللجنة المعنية باالختفاء القسري
•تونس :اللجنة املعنية بحاالت االختفاء القرسي ـ تقرير الكرامة ،فرباير 2016

المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
•البحرين :تقرير إىل لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية استعدادا الستعراض املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان ،يناير 2016
•مرص :تقرير إىل لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية استعدادا الستعراض املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان ،يونيو 2016
•موريتانيا :تقرير إىل لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية استعدادا الستعراض املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان ،يوليو 2016
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الكرامة هي منظمة غري حكومية مقرها جنيف وتعمل عىل
توثيق معلومات عن انتهاكات حقوق اإلنسان يف العامل العريب
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عدد التقارير

These figures represent Alkarama's work in the region and are not necessarily
indicative of the severity of the human rights situation in a given country

هذه اإلحصائيات تعكس عمل الكرامة في المنطقة وال تعبر بالضرورة عن خطورة
أوضاع حقوق اإلنسان في بلد ما

عدد املذكرات

# of communications

عدد الحاالت الفردية

# of reports

2
3

# of victims

اجلزائر

2

LIBYA

تونس

3

دليل الخريطة

موريتانيا

1

34
47

ALGERIA

TUNISIA

MAP LEGEND

7
21

22

املغرب

MAURITANIA

7
9

MOROCCO

عـــمـــلـــنـــا

2016

OUR WORK

ليبيا

لبنان

السودان

مصر

1

3
7

DJIBOUTI

8
17

JORDAN

66
68

SYRIA

جيبويت

األردن

سوريا

1

البحرين

2

العراق

2

3
3

2

2
3

عمان

اإلمارات

3
10

قطر

الكويت

OMAN

UAE

1
1

QATAR

1
1

KUWAIT

اليمن

السعودية
YEMEN

20
65

SAUDI ARABIA

5
8

BAHRAIN

58
115

IRAQ

556 قدمت الكرامة
ّ 2016 خالل عام
 حالة فردية315 بشأن
During 2016 Alkarama submitted 556 communications
regarding 315 individual victims
مذكرة

13
36

SUDAN

68
112

EGYPT

إسرائيل/فلسطني

5
9

PALESTINE/ISRAEL

9
21

LEBANON

المهددين في حقهم في الحياة،
ساعدونا في دعم كل
َّ
في الحرية وفي سالمتهم البدنية والمعنوية.

+41 22 734 10 06

www.alkarama.org
alkarama.foundation
@AlkaramaHR
AlkaramaHR
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